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คํานํา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมทั้ง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจั ย ระดั บ ชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวขอ “การพั ฒนางานวิ จัย สรา งสรรคสูน วัตกรรม Thailand 4.0” โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ เผยแพร ผ ลงานวิ ช าการ อั น จะนํ า ไปสู ก ารประยุ ก ต ใ ช ผ ลงานวิ จั ย ด า นสั ง คมศาสตร
วิ ทยาศาสตรสุ ขภาพ และวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี ให เกิ ดประโยชน รวมทั้ งเป นเวที ทางวิ ชาการในการถ ายทอด
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆที่เกี่ยวของ
เอกสารการประชุ ม ทางวิ ช าการและนํ า เสนองานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 10 จั ด พิ ม พ ขึ้น เพื่ อ เผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆใหกวางขวาง โดยมีเปาหมาย
ใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป
คณะผูจัดทําเอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขอขอบคุณผูเขารวม
สัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผู ทรงคุณวุฒิและผู เชี่ ยวชาญที่ สละเวลาในการใหขอแนะนํ าและพัฒนา
บทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น หวังวา เอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและผูนําไป
ประยุกตใชตอไป

ประธานคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0”
วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
^^^^^^^^^^^^

หลักการและเหตุผล
ดวยกระแสแหงโลกาภิวัตนที่มีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนโลกสูการแขงขันที่ไรพรมแดนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ
สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแหงการศึกษาที่เปนตัวชวยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสรางทุนมนุษยเพื่อใหสามารถมีองค
ความรูกาวเขาสูการนําความรูสูโลกแหงการแขงขันอยางสรางสรรคโดยหนึ่งในการสรางสรรคทางงานวิชาการคือการนํา
งานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในการกาวเขาสู Thailand 4.0 ในการเปลี่ยนจากสนามรบเปนสนามการคาบน
โลกของการแขงขันอยางเสรี ไรพรมแดน การใชอาวุธทางปญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเปนนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพราะสามารถชวยคิดคนความแตกตางหรือสรา งมูลคาเพิ่มรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยและสรางขีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้งสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน
ปจจัยสําคั ญในการส งเสริมศักยภาพการแขงขัน ระหวางประเทศ คือ การส งเสริมการวิจั ยใหสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทั้งดานการผลิต การบริการ ตลอดจนสรางนวัตกรรมตางๆใหสามารถรองรั บการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งรวมคนหาและรวมสรางแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปญญา
ทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการนําไปใชและกระบวนการทํางานแบบบรรณาการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคสู
ความไดเปรียบเชิงความแขงขัน
ภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยใหสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสนองความตองการของ
ประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาสูสาธารณชนดวยการระดมพลังนักวิจัย รวมทั้งเปนเวทีสําหรับสังคม ชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหสามารถเปนแนวทาง การพัฒนาสังคมให
ยั่งยืนตอไป มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาว และไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรน
จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิ จัยอัน
จะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน
รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงานวิชาการในกลุมสาขาตางๆ ทั้งวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวงกวางระดับประเทศ
2. เพื่อกระตุนใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย ใหเกิดขึ้น
ระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กลุมวิทยาศาสตร
1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร
1.2 ดานวิทยาศาสตร
1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1 ดานการศึกษา
2.2 ดานบริหารธุรกิจ
2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ( Keynote Speaker )
2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ( Oral Presentation )
3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ( Poster Presentation )

ระยะเวลาการประชุม
วันเสารและอาทิตยที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผูเขารวมโครงการ
กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย
1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัยขอคนพบใหม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ทางวิชาการ
ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0
2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญใน
สาขาอื่นๆ
3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับระบบ
การศึกษาตอไป
5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ

กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ

ระยะเวลา
1 - 30 กันยายน 2560

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข

๑ – 10 ตุลาคม 2560

๓. ประกาศรายชื่อ (ผูล งทะเบียนชําระเงินและสงบทความ)

25 ตุลาคม 2560

๔. นําเสนอบทความ

4 - 5 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุง แกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุ ณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม

อัตราคาลงทะเบียน
ประเภทการเขารวม
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ
โดยไมนําเสนอบทความ
2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย

อัตราคาลงทะเบียน
บุคคลภายนอก 1,000 บาท
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชําระ
เงินตั้งแต 1 - 30 กันยายน 2560
บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เรื่อง
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ)
ทั้งนี้ตอง ชําระเงิน สงบทความ ตั้งแต 1 - 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ

การลงทะเบียนทางเว็บไซต
ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบั บ เต็ ม
upload ให เ รี ย บร อ ย จากนั้ น ให ผู ส มั ค รเข า ไปกรอกข อ มู ล เพื่ อ ลงทะเบี ย นรั บ รหั ส ประจํ า ตั ว ที่
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและกดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะได
ตีพิมพเผยแพรใน Proceeding ของการประชุม
การสงบทความ
เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา
จํานวน 1 ชุด ซีดีไฟลบทความฉบับเต็ม จํานวน 1 แผน (ภายในบรรจุทั้งไฟล Word และ ไฟล PDF) มาที่

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
เลขที่ 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com

กําหนดการ
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0”
วันเสารและอาทิตยที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
^^^^^^^^^^^^

วันเสาร 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน
เวลา 09.00 – 09.10 น. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน
เวลา 09.10 – 09.20 น. ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา
หัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0 ”
เวลา 09.20 – 09.30 น. แนะนําองคปาฐก
เวลา 09.30 – 10.45 น. บรรยายทางวิชาการ หัวขอ
“การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0”

เวลา 10.45 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.15 น.
เวลา 14.15 – 14.30 น.
เวลา 14.30 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 17.00 น.

พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ)
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ)
มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย

วันอาทิตย ๕ พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน (ที่คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล)
เวลา 09.00 – 15.00 น. นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก

^^^^^^^^^

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
อาจารย
ลําดับ
คณะ
ชือ่ -สกุล
1
บริหารธุรกิจ นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ
2
บริหารธุรกิจ นางสาววรินทรทิพย กําลังแพทย
3
วิศวกรรมศาสตร นายเสกสรร ริยาพันธ
4
วิศวกรรมศาสตร นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร
5
วิศวกรรมศาสตร นายวรเดช มโนสรอย
6
วิศวกรรมศาสตร นางฐานิตา ลอยวิรัตน
7
วิศวกรรมศาสตร นาย กิตติศกั ดิ์ ฤาแรง
8
ศึกษาศาสตร ดร.สุภาภรณ กิตติรัชฎานนท
9
ศึกษาศาสตร ดร.รังสรรค มณีเล็ก
10
ศึกษาศาสตร ดร.กรรณิการ ทองรักษ
11
ศึกษาศาสตร ดร.วัฒนา ไตตอผล
12
ศึกษาศาสตร ดร.มงคล หมูมาก
13 รัฐประศาสนศาสตร ผศ.ดร. สืบพงศ สุขสม
14 รัฐประศาสนศาสตร ดร. สุภัทรา สุวรรณตานนท
15
พยาบาลศาสตร รอยเอกกิตติพงษ พลทิพย
16
พยาบาลศาสตร นางณัฐิกา ราชบุตร
17
พยาบาลศาสตร นายณรงคกร ชัยวงศ
18
พยาบาลศาสตร ดร. จุรีวรรณ มณีแสง

ชือ่ บทความ
Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry
การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกับความฉลาดทางอารมณของผูนาํ
รูปแบบความรวมมือระหวางองคกรของผูประกอบธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม
การคํานวณการเคลื่อนทีข่ องจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
การคํานวณการเคลื่อนทีข่ องจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
เขารวมรับฟง
การควบคุมการยืดหยุนของแขนกล
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูดอ ยโอกาสในเขตพืน้ ที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญ
 หาทางวิทยาศาสตร โดยอิงแนวคิดประสบการณการเรียนรูผ านสื่อกลาง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรเสริมสรางจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมรวมกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางความสามารถการทําวิจยั ในชั้นเรียน สําหรับครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
มิตใิ หมของศาลไทยสูยคุ ไทยแลนด 4.0 กับการยื่นและสงคําคูความทางระบบอิเล็กทรอนิกส
การตั้งครรภในวัยรุน
แนวทางพัฒนาการเตรียมจัดกิจกรรมการเลนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

อาการหลงผิดในผูปวยโรคจิตเภท
ความเครียด สาเหตุความเครียด ของนิสติ คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รูปแบบการสรางเครือขายการเรียนรูเพือ่ การจัดการความเครียดของผูสงู อายุ ในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษาศาสตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสนิสิต
5883010028
5583010051
5683010002
5883010037
5783010042
5783010032
5783010031
5883010004
5883010009
5883010007
5783010045
5783010046
5883010010

ชือ่ -สกุล
นางสาวลักษณพร ใจดี
นายภราดา ศาสตรพานิช
นางโชติกา ปลาผล
นางวรรณพัทร ซื่อตรง
นางพัฒน มาศนิยม
นายพิชติ ชัย บุปผาโท
นางสาวนภภัทร พูลเพิม่
นายณัฐพันธ วรกุล
นางสาวไวริญ พยุงเกียรติคณ
ุ
นางสาววรรณภา งอกนาวัง
นางสาวชุตมิ า รักอาชา
นางอัจจิมา มาศนิยม
นางสาว กัญญาณัฐ หวานฉ่าํ

ชือ่ บทความ
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21
การพัฒนารูปแบบภาวะผูนาํ ทางการศึกษาในยุคเปลี่ยนแปลงสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 4
โรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประเมินดานการปฏิบัตงิ านของครูผูชว ย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประเมินดานการปฏิบัตติ นของครูผูชว ย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูข องสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูใ นการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เครื่องมือในการจัดการความรูเพือ่ การเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21ของครู
การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการเพือ่ การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

รหัสนิสิต
OU M.Ed. 001
OU M.Ed. 003
OU M.Ed. 004
OU M.Ed. 005
OU M.Ed. 006
OU M.Ed. 007
5853010513
5853010533
5753010199
5853010372
5853010542
5853010544
5853010494
5853010458
5853010243
5853010531
5853010471
5853010540
5853010519
5853010462
5853010460
5853010413
5853010415
5853010492
5853010515
5853010461
5853010546
5853010518
5853010539
5853010491
5853010541
5853010234
5853010532
5853010534
5753010445
5853010468
5853010466
5853010469
5853010493
5853010255
5853010558
5853010521
5853010237
5853010520
5853010470
5853010465
5853010574
5853010573
5553010973
5853010537
5853010536
5653010497
5653010496
5853010457
5853010215
5853010216
5853010036

ชือ่ -สกุล
นางสาวรติรัตน คลองแคลว
นางสาวอัญญารัตน มีเพียร
นางสาววราภรณ ตริเทพ
นาย ชินวัฒน ไตรวงศ
นางสาวธัญญนิธิ จันทรอําไพ
นางศิริกญ
ั ญา วรวุฒิณอยุธยา
นางสาว กมลวรรณ อาจหาญ
นางสาวศิริประภา เรียบรอย
นาย สุเฮล ยาหยาหมัน
นาย วรศักดิ์ ผองใส
นางสาวนันทรัตน ลอยโคกสูง
นางสาวศรารัตน สิงหนอย
นางสาวราตรี ปญญาตา

ชือ่ บทความ
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
คติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสาน: กรณีศกึ ษาตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยสอน เรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบือ้ งตนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีวฒ
ั นพฤกษาบริหารธุรกิจ

การพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน กลุม โรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วาทีร่ อยตรีหญิงเพชรรัตน อินเฉลียว การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

นายเอกชลิต ภูง ามโชติสนิ
นายสุวิจกั ขณ พลพิทักษ
นางสาวจารุมาศ ฟุม เฟอย
นางธารารัตน ทองลอย
นายเมธิศ สุบิน
นางสาวนัยนา ปองเปน
นายเอกชัย จันทรทอง
นางภานินี ชอบดี
นางรุงระวี สุขแยม
นางสาวปญชลีย กษิณศรี
นาย ยรรยงค ประกอบเกื้อ
นางสาว จิตราพร อรุณโณทัย
นางสาวอนุชธิดา พึง่ พันธ
นายพิษณุ อภัยพรม
นางนฤมล เอี่ยมบัว
นางสาวชนุภรณ วัฒนะกูล
นางกฤษณพร ชุมเพ็งพันธ
นาย นาซีร มะโนรัตน
นายกฤษฎิไ์ กรวิชญ จันทรัตน
นาย เกียรติศกั ดิ รูกจิ นา
นางสาว นอรีเลียนา สือแม
นายณัฐดนัย ปากะโต
นายคมพีราภัส กันตะ
นางสาวเยาวลักษณ ยิ่งยง
นางสาว สุธิดา สถาพรพานิช
นาง สิตา ไชยสุข
นางสาว พรภัทริน ธรสุปรียธ รรม
นางสาว ปยะนุช อินตะวงค
นาย วรเชษฐ ศรีวิจยั
นางสาวณัฐชา ญาณวงค
นางสาววิภาวรรณ นาคแวน
นายยุทธนา คเชนทรชาติดํารง
นางสาวพรพรรณ ถาวร
นางสาวศรีประไพ โชติประวิทย
นางสาววรรณี ฉิมมณี
นางสาวปาจรีย วายโสภา
นายรณชัย หวามา
นางสาวจันทิมา เลิศเสนา
นายเอกลักษณ จรประโคน
นางสาวธรธราพร ดนัยสิริชยั ชล
นายพีรณัฐ บุญทาทอง
นางมาลัย บุญแสนไชย
นางสาวรุงรัตนาภรณ โทนออน

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอา งทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนทีม่ ีตอ การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
องคประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค
การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร
การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอจะนะจังหวัดสงขลา
ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบตั ิวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานศรีพงัน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ภาวะผูน ําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอ ํานวยการโรงเรียนในกลุม อําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2

ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงคของผูบ ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผสู อนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ความสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถสงั กัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การมีสว นรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ
ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพี ทุ ธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพืน้ ที่การศึกษาเขต 3 สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจของครูมีตอ การบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ความคิดเห็นของครูผสู อนตอการใชอํานาจของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุม เครือขายอารยธรรมบูรพา
การศึกษาความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบ ริหารสถานศึกษาอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้วสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

ความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอ ผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
บริหารธุรกิจปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รหัสนิสิต
5882000019
5882000013
5782000045
5882000038
5882000027
5782000028
5782000029
5882000042
5882000035
5782000032
5882000040
5882000033
5882000032
5882000034

ชือ่ -สกุล
นายธีระพจน ผดุงธรรม
นาย เบลลนาธาเนียล จิรเดชนันท
นาย ณรงค วงศสกุล
นางสาว สุขศรี พูลสุข
นางสาว วิภาดา อําไพ
นาง รุงฤดี รัตนชยั ศิลป
นาง ผกาภรณ บุสบง
นาย คณิศร อุนแสงจันทร
นาย นันทนเทพ คําสอน
นาย ณัฏฐวัฒน ภควันฉัตร
นาย วีระพันธ อะนันชัยธวัช
นาง บังอร เทีย่ งแท
นาย เมธา ขําดี
นาง ทองสุข หลุง

ชือ่ บทความ
แนวทางการสรางประสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะ
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจประกันชีวิตทีม่ ีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจ ดิจติ อล Thailand 4.0
การพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ ความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนสื่อสังคมออนไลนกบั โอกาสในการสรางธุรกิจ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
องคประกอบความผูกพันของบุคลากรตอองคกรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง หม
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
รูปแบบกลยุทธการตลาดบริการทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสวนประสมทางการตลาด
การรังสรรคเรื่องราวผลิตภัณฑ สินคาหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
คุณลักษณะของผูบริหารองคกรในยุคปจจุบันทีส่ ง ผลตอความสําเร็จขององคกรในอนคต
การจัดการปญหาอาคารชุด
บุพปจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลตอการพัฒนาทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ สนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
OU M.B.A 001
OU M.B.A 002
OU M.B.A 003
OU M.B.A 004
OU M.B.A 005
5852000082
5852000104
5852000116
5752000279
5652000300
5952000001
5852000149
5652000008
5852000152
5952000012
5852000013
5652000197
5952000029
5852000112
5852000154
5952000022
5952000034
5652000114
5852000153
5952000042
5952000060

ชือ่ -สกุล
ชือ่ บทความ
นาย สุริยา สุขใส
การจัดการความรูของธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร
นางสาว หรูหรี่ หมา
ปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเทีย่ วชาวจีน
นางสาวเนาวรัตน โพธิ์ขี
การตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเทีย่ วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวอรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช ปจจัยทีม่ ีผลตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศกึ ษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นาย ปญญา มีโชค
การลดตนทุนการกระจายสินคาในธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด กรณีศกึ ษา บริษัท น้ําดื่มบรรจุขวด ABC จํากัด
นางปุณยนุช ลาภศรี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชยั ภูมิ
นาง กนกพิชญ สงคราม
ความพึงพอใจของผูใหบริการในระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2
นางสาว จีระนันต แจงกลาง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว
นาย รัชชัยย วิจติ รสูงเนิน
ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด
นางสาว อุไร พะนิรัมย
ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี
นางสาว ชไมพร ซอนกลิ่น
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
นางสาว อรทัย สาคํา
ความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
นาย ศุภเชษฐ ธนานุรักษ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ของธุกจิ กอสราง : กรณีศกึ ษาบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน)
นาย ประจักษ พานิชโปรยโสภา บุคลิกภาพตราสินคาทีส่ ง ผลตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มกรณีศกึ ษา ชาเขียวโออิชิ
นายเทียรไชย เทวาเกียรติวงศ ปจจัยทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนซีเมนตในรานขายอุปกรณกอ สรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
นางสาวมันทนา ชิวปรีชา
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
นายชูเกียรติ พรหมธาดา
ปจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
นางสาว ปภัสรินทร ศรีชยั นิธิวุฒิ ปจจัยทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอ สรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
นายพันธวัสส วงษไพบูลย
ปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอตนทุนโลจิสติกสของบริษัท สยาม แมคโคร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
นาง ขนิฐฐา ชื่นโกสุม
ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะของ อบต.บางโปรงโดยวิธี 5R
นางณัฐนวรัตน บุญมา
การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวพิรญาณ ศรีเพียงจันทร หลักการจัดการงานพัสดุของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง
นางสุภาพรรณ แตงทอง
ปจจัยทีม่ ีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
นางสาวธัญรัศม สิทธิ์นันทสิริ ภาวะผูนาํ แบบพัฒนา และความสุขในการทํางาน
พันตรีหญิงวรัชญา ปอมคาย
ยุทธศาสตรมูลนิธโิ รงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป
นางสาวประไพทิพย ดานณรงค ความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรทีม่ ีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
รัฐประศาสนศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
5781010006
5881010043
5781010045
5681010012
5781010019
5681010022
5681010025
5881010041
5581010007
5681010024
5681010005
5881010022
5781010041
5681010039
5881010016
5781010042
5881010021
5881010014
5881010008
5881010025
5681010013
5881010026
5881010019
5881010018
5781010002
5881010010

ชือ่ -สกุล
นายศักดิ์ดา โชตะยากฤต
พันโท วสันต ฉิมแดง
เรืออากาศโท กิตติ กิ่งไทร
นาย ธนวิทย กลับนวม
นาย มนตรี นามจิรโชติ
นางสาวภวริศา ทรัพยมณีวงษ
นาย นพดล วิยาภรณ
พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
นางสาว นพรัตน จันทรเกษม
นาย รักพงษ รติคณ
ุ ูปกร
นาย ศักดิ์ดา นาสองสี
นายสนธยา เครือเวทย
นายเกรียงศักดิ์ แสงสวาง
นาย ไชยพงศ อัครกิตติ์จนิ ดา
นายเลอพงษ ซารยดี
นางสาว อุไรวรรณ เตียนศรี
นาย อภิชาติ ศิริบุญญกาล
นาย ณัฐพงษ จตุรชาติสคุ นธ
นาย วรรณชัย สุวรรณกาญจน
นาง เกศรินทร วิมลธาดา
นาย ชาติชยั สาลีผล
นาย ณัฐวัฒน คํากอง
พันตรีธนัญชัย แกนแกว
นายเอกศิริ นิยมศิลป
นายไตรภพ ประสาทแกว
นายสุรพล เตียวตระกูล

ชือ่ บทความ
บทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง
การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
การปรับโครงสรางการบริหารของบริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน)ในภาวะวิกฤติ
บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดทีด่ นิ ดวยดาวเทียม
ความขัดแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในทีด่ นิ ของกรมทีด่ นิ
ประสิทธิผลของการบริหารแอรพอรดเรลลิงก
โครงการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ศึกษากรณี : พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานดานมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน
การทํางานของขาราชการประจําตอการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพารา
องคประกอบของการเปลีย่ นแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสูก ารบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดไทยกับความรับผิดชอบและตรวจสอบได
ปญหาการจัดระบบบริการแท็กซี่โดยสารสาธารณะของกรมการขนสงทางบก
การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย
นโยบายกองทุนประกันสังคม ดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ
การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
แนวทางพัฒนาบทบาทของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปจจัยทีส่ ง ผลตอการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยุกตใชของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจังหวัดกระบี่
สถานการณการประมงพืน้ บานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขล
ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
การจัดการโครงการขนาดใหญเมืองพัทยา เขตปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
สภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
การบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจา ยงบประมาณแผนดินเพือ่ การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค
แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
OU M.P.A. 001
OU M.P.A. 002
5851010150
5951010037
5651010306
5851010102
5651010039
5651010308
5951010013
5651010305
5851010130
5651010087
5751010133
5651010045
5951010005
5751010147
5851010008
5651010152
5751010134
5751010134
5851010144
5851010116
5951010010
5751010186
5751010188
5751010189

ชือ่ -สกุล
นาย พิชยั กนกจรรยา
นางสาวมลวิภา ชุมอาจ
นายนิรัติ ตั้งพินิจการ
นาวาตรีหญิง ปยะมาศ งามการ
นางอัญชลี คิดแสวง
นางสาวภิกลู นิกาย นารี
นางศุภวรรณ เทีย่ งกระโทก
นายณัฐพัชร รัตนโสภิตสกุล
นางสาว บุษยา มาทา
นาย คณิต กิตศิ กั ดิ์
นางสาว อรัญณีย จุกหอม
นาย อัคเดช ไมอักรี
นางสาว วสาทิพย ดํารงคพวิ ัฒน

ชือ่ บทความ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลตําบลนาคําไฮ
ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัตหิ นาทีข่ องกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การมีสว นรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉางจังหวัดระยอง
ปจจยทีม่ ีความสัมพันธกบั ความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรกรณีศกึ ษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ความพึงพอใจของผูสงู อายุตอ การใหบริการเบีย้ ยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ทีม่ ีตอ การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพืน้ ที่ 18
รอยตํารวจเอก อนันตรัตน สุขนรินทร ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก
นางสาว บุศรา ขาวจัตรุ ัส
บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร
นายตนพงศ คําพลงาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาทีด่ า นกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จาเอกณัฐวุฒิ อุดสุข
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
นายธนา บุตตะ
ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร
นาย วัชรศักดิ์ อิ่มอาเทศ
ปจจัยทีม่ ีผลตอความเครียดในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
นายกุล เครือวีระ
การศึกษาการมีสว นรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก
รอยตํารวจโทองอาจ จินาอุ
การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี
รอยตํารวจเอกภัทรพล ถวยทอง ปจจัยทีส่ ง ผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี
นาย สายชล เปพาทย
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอ การปฏิบัตงิ านของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
นายประจบ บุญแสง
ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและประสิทธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
พันจาเอกสุกจิ ปรือปรัก
ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขุขนั ธ จังหวัดศรีสะเกษ
จาสิบตรีปรีชา ฉุนกลา
ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขนั ธ จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
สาธารณสุขศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4

รหัสนิสิต
5885010008
5785010024
5885010004
5785010012

ชือ่ -สกุล
นาง อุบลรัตน วิเชียร (ดอนหมอ)
นางสาว นิธินันท มิลนิ จรูญพงษ
นายจักรพงศ ปตโิ ชคโภคินท
นายพลากร พุทธรักษ

ชือ่ บทความ
การพัฒนารูปแบบการปองกันอุบัตเิ หตุจากการปฏิบัตงิ านของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
สถานการณและรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสงู อายุในชุมชน
การสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล
การวินิจฉัยการติดเชื้อไขเลือดออก

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รหัสนิสิต
5855010072
5855010066
5855010038
5855010056
5855010073
5855010067
5655010160

ชือ่ -สกุล
นาง รองรัตน หนูแกว
นางวรัฏฐา มาลานนท
นาย สมบูรณ ดําขํา
นาย ฮิลมี กือจิ
นาง สายธาร โคทอง
นาง ขนิษฐา ใจยินดี
นางสาวสุพรรษา ดาหาร

ชือ่ บทความ
ปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกบั ความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสงู อายุทมี่ ารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง
การมีสว นรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
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The Relationships between Administration and Inclusive Education of Primary
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Service Area Office 2
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)ศึกษาระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนประถมในอําเภอสะ
เมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต2 2)ศึกษาระดับการศึกษาแบบเรียนรวมของ
โรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 และ3)ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
กลุมตัวอยาง ในการทําวิจัยจํานวน 150 คน ไดแก ผูบริหาร ครู และครูผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมในการทําวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามประมาณคา โดยมี คาความเชื่อมั่น 0.97
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธเพียรสัน และใชวิธีหา
สัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารจัด การของโรงเรียนประถมในอํา เภอสะเมิง สัง กัดสํ า นัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหมเขต2 ในภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวา มีการดําเนินงานอยูในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการวางแผนปฏิบัติการ รองลงมา คือ ดาน
การปรับปรุง การบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวม ดานการตรวจสอบ ประเมินผล และดาน
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการดําเนินการ
2. ระดั บ การศึ กษาแบบเรีย นรวมของโรงเรีย นประถมในอํา เภอสะเมิ ง สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ในภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวา มีการดําเนินงาน
อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
รองลงมา คือดานคุณภาพนักเรียน ดานการเรียนการสอน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการบริหารจัดการ
เรียนรวม
3. ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะ
เมิ ง สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต2 มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นระดั บ ต่ํ า แต เป น
ความสัมพันธเชิงบวก
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10


Abstract
The objectives of this study were 1) to study the administrative level of primary
school administration in Samoeng district, 2) to examine the level of inclusive education
among primary school administration in Samoeng district, and 3) to investigate the
relationship between administration and the inclusive education of primary schools in
Samoeng district under the office of Chiang Mai primary educational service area
office 2.
The populations were 150 samples randomly selected from director,teacher and
teacher’s inclusive education. They were asked to complete the questionnaire with the
validity at 0.97 for data collection. The statistical used employed with percentage, mean,
standard deviation, Pearson’ s correlation coefficient, as well as Cronbach’s alpha
coefficient. The results were found that;
1. The overall opinions on the primary school administration of Samoeng district
could be summarized that the respondents had the highest level of opinions in school
operation. Each aspect of opinions showed that the highest level of opinions was work
planning, followed by improvement, monitoring, and evaluation. The lowest level of
opinions was as operation.
2. The level of inclusive education of primary school in Samoeng district as the
overall found that the respondents had the highest level opinions on operation. In each
aspect, it indicated that the building of learning community had the highest level,
followed by the students’ quality, learning and teaching, and the lowest level was the
administration of inclusive administration.
3. According to the investigation of the relationship between administration and
the inclusive education of primary schools in Samoeng district under the office of Chiang
Mai primary educational service area office 2, it had the low relationship and positive
relationship.

Keyword : administration, inclusive education

บทนํา
การศึกษากับมนุษยมีความสัมพันธกันในทางเจริญงอกงาม การศึกษาถือวาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดใน
การพัฒนาบุคลากรและประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาทั้งในดานการสรางและการพัฒนาศักยภาพหรือ
แมแตการพัฒนาทักษะในการทํางานของบุคคล กอใหเกิดการพัฒ นาและเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจสังคม
วั ฒ นธรรม ในการศึ กษาของไทยในป จ จุ บั น นั้ น ในประเทศไทยการศึ ก ษายั ง คงมี ค วามสํ า คั ญ และเกิด การ
เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้งไมวาจะเปนการศึกษาภาคบังคับการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาของคนทุกคนยอมมีสิทธิเทาเทียมกั นไมวาจะเปน เพศ วัย หรือแมกระทั่งผูที่ ทุพลภาพหรือผูมีความ
บกพรองในรางกาย จึงอัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทาน
แกคณะกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระตําหนัก
จิตรดารโหฐาน วันที่ 22 มีนาคม 2517 (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : 2555: 45) ที่ได
ทรงดํารัสถึงผูพิการวา“งานชวยพิการนี้ก็มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะวาผูที่พิการไมไดเปนผูอยากพิการ อยาก
ชวยตนเองถาเราไมชวยเขาใหสามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทําใหเกิด
สิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแกสวนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทําก็คือชวยเขาใหชวยตนเองได เพื่อจะใหเขาสามารถ
เปนประโยชนตอสังคม” ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการควรจะทราบถึงสิทธิและความ
ตองการจําเปนของคนพิการในดานตางๆ ทั้งสิทธิดานการศึกษาการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการแพทย สังคม
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และอาชีพ ตระหนักถึงความตองการจําเปนของคนพิการเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพอันจะ
นําไปสูการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศตอไป” วิธีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้น ไดเริ่มตนมาจาก
การศึกษาที่เรียกวา การศึกพิเศษ ซึ่งเปนการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเฉพาะดาน มีลักษณะของการแบงแยก
เด็กออกไปจากสังคม จึงเกิดปญหาวามีเด็กจํานวนหนึ่งยังไมไดรับการศึกษา และจากนั้นจึงไดพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาออกมาเปนการเรียนรวม แตก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายของการศึกษาเพื่อปวงชนไดอยางแทจริง
นักการศึกษาและองคการยูเนสโกจึงไดพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาแบบใหมขึ้นมาอีกในศตวรรษที่ 21 คือ
การศึกษาแบบเรียนรวมโดยเชื่อวารูปแบบของการศึกษาดังกลาวสามารถตอบสนองตอการเรียนรูของนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียนปกติ ซึ่งโรงเรียนจะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธี การตา งๆ เพื่ อชวยใหนักเรียนทุกคนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูอยางแทจริง จึงเปนหนาที่ของหนวยงานตางๆ ที่จะตองรวมกันเพื่อดําเนินการให
การศึกษาเพื่อปวงชนไปสูเปาหมาย นั้ น คุณภาพของคนและคุณภาพของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดนโยบายสําคัญใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงจัดการศึกษาสําหรับผูพิการเรียกวา
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวมโดยมีศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด เปนผูรับผิดชอบสงเสริม
และสนับสนุนใหโรงเรียนทั่วไปสามารถจัดการศึกษาใหเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติไดการจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียนเรียนรวมจึงเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาที่ใหโอกาสนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาส
เขาเรียนรวมกับนักเรียนปกติเพื่อใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดพัฒนาเต็มศักยภาพสามารถดํา รงชีวิตอยู
ในสังคมไดสามารถชวยเหลือตนเองไดและใชความสามารถที่มีอยูใหเปนประโยชนแกสังคมกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินงานโครงการโรงเรียนจัดการเรียนรวมโดยคัดเลือก
โรงเรียนในสังกัดที่มีความพรอมเปนโรงเรียนจัดการเรียนรวมใชกรอบแนวคิดและกระบวนการตามมาตรฐานการ
จัดการโรงเรียนเรียนรวม ซึ่งกําหนดมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวมไว 4 มาตรฐาน ไดแก 1. ดาน
คุณภาพนักเรียน 2. ดานการเรียนการสอน 3. ดานบริหารจัดการ 4.ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู สําหรับ
ในจังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2559 ทุกโรงเรียนลวนแลวแตมีนักเรียนที่พิการมีความบกพรองทางดานตางๆ
อยูเปนจํานวนไมนอยแตเด็กกลุมนี้ก็ยังถือไดวาเปนทรัพยากรที่มี ความสําคัญอยางยิ่งตอโรงเรียน ไมวาจะเปน
ขอมูลพื้นฐานในการรับการสนับสนุนคาใชจายทางการศึกษาจากรัฐบาลผลการทดสอบระดับชาติ หรือแมแตมี
สิทธิความเปนมนุษยจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารตองมีความตระหนักใหความสําคัญและเขาใจอยางลึกซึ้งถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล
จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยในฐานะครูที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมและเปนผู
ที่ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรวมในโรงเรียน ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการบริหาร
จัดการเรียนรวม จึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
ประถมในอําเภอสะเมิ งสั ง กัดสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม เขต 2 เพื่ อนํา ขอมู ล
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 และขอเสนอแนะไปใชประโยชนในการวางแผนการ
ดําเนิ นการพัฒ นาการบริหารโรงเรียนที่มี การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ กษาเชี ย งใหม เขต 2 อัน นํ า ไปสู การพัฒ นานั กเรีย นที่ มี ค วามพิ การใหมี ค วามรูค วามสามารถตาม
ศักยภาพเปนพลเมืองดีเปนที่ยอมรับของสังคมสามารถเรียนรูและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับ การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถม
ในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังนี้
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1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถม
ในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต2

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถม
ในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ผูวิจัยไดนํามาตรฐานการศึกษา
พิเศษโรงเรียนเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,2555: 142) มากําหนดเปนกรอบแนวคิดการทําวิจัย
ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การบริหารจัดการตามวงจรเดมมิ่ง
1. การวางแผน (Plan – P)
2. การลงมือปฏิบัติ (Do – D)
3. การตรวจสอบ (Check – C)
4. การปรับปรุง (Act – A)

การบริหารการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
1. ดานคุณภาพนักเรียน
2. ดานการเรียนการสอน
3. ดานการบริหารจัดการเรียนรวม
4. ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถม
ในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
(1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนประถมใน อําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (2) เพื่อศึกษาระดับการ ศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 และ(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Qualitative Research) แบบสํารวจความคิดเห็น
(Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และ ครูผูรับผิดชอบการ
เรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ป
การศึกษา 2559 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และ ครูผูรับผิดชอบ
การเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต
2 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยวิ ธีของ Taro Yamane (Taro Yamane, อางถึงใน สุทธนู ศรไสย, 2551)
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการ การศึกษาแบบเรียนรวม ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยแบงออกเปน 3 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธดานการบริหาร
จัดการ การศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.97
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.คารอยละ เพื่อวิเคราะหลักษณะบุคคลในการวิจัยความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการ
กับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
2. คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะหระดับการบริหารจัดการการศึกษาแบบเรียนรวมของ
โรงเรียน
3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการ
กับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. การบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัด
สํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชีย งใหม เขต 2 ดา นที่ มีคา เฉลี่ ย สูง ที่ สุ ด คื อ ด า นการวางแผน
ปฏิบัติการ รองลงมาคือดานการปรับปรุง ดานการตรวจสอบประเมินผล และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการ
ดําเนินการ เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังนี้
1.1 ดานการวางแผนปฏิบัติการ มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดูแลการศึกษาแบบเรียนรวม มีการวางแผนเพื่อสรางความเขาใจในการบริหารจัดการการศึกษา
แบบเรียนรวม ผูบริหารใหความกระตือรือรนในเรื่องของการศึกษาแบบเรียนรวม ผูบริหารมีกําหนดนโยบายการ
วางแผน การจัดกิจกรรม ในการดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาแบบเรียนรวมภายในโรงเรียน
และโรงเรีย นมี ก ารวางแผนพั ฒ นา แผนปฏิบั ติ ก าร และใหค วามรู แกบุ ค ลากรที่ เกี่ย วของเกี่ย วกับ การจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวม
1.2 ด านการดํา เนิ นการ มี การดํ าเนินงานอยู ในระดับ มากที่ สุดทุ ก ขอ มีจั ดการประชุ ม
ผูปกครองเพื่อปรึกษาปญหาของนักเรียนรวมทั้งพูดคุยใหคําปรึกษากับนักเรียนที่อยูในกลุมที่มีแนวโนมที่ตองเขา
รับการคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญ มีคัดกรองนักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมที่มีแนวโนมที่ตองเขารับการคัดกรอง
จากผู เชี่ ย วชาญ ส ง ต อนั กเรียนที่ อยู ในกลุ ม ที่มี แ นวโน ม ที่ ต องเขา รับ การคั ดกรองจากผู เชี่ย วชาญให กับ ผู ที่
เกี่ยวของชวยเหลือ มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ จัดระบบงาน เพื่อใหสะดวกในการนําขอมูลไปใชในการ
พัฒ นาการจั ด การเรีย นแบบเรีย นรวม อบรมใหค วามรู ความเขา ใจในการดํ า เนิ น งานตามแนวทางการจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวม ประเมินตนเองและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามเกณฑที่กําหนด
สรางเครือขายผูปกครองและใหรวมมือกันสงเสริม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
1.3 ดานการตรวจสอบ ประเมินผล มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ มีการสรุป
บันทึกผลและรายงานผลการคัดกรองนักเรียนเปนระดับชั้น รายงานสรุปทบทวนคุณภาพการจัดการเรียนรวม
อยางเปนระบบ บันทึกการชวยเหลือ แกไขปญหา และติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยูในกลุมที่มีแนวโนมที่
ตองเขารับการคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญ ดําเนินงานเยี่ยมบานนักเรียน ชวยใหรูจักตัวนักเรียน ผูปกครอง และ
มองเห็นถึงปญหาของนักเรียนแตละคน
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1.4 ดานการปรับปรุง มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ผูปกครองใหความรวมมือ
กับทางโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม นําผลการคัดกรองนักเรียนอยูในกลุมที่มีแนวโนมที่
ตองเขารับการคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญ มาแกไขขอบกพรองของนักเรียนแตละคน โดยจัดทําแผนการเรียนรูเปน
รายบุคคล นําผลการประเมินจากแบบประเมินพัฒนาการมาชวยในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
2. การบริหารจั ด การศึ กษาแบบเรีย นรวมของโรงเรี ย นประถมในอํา เภอสะเมิ ง สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ในภาพรวม พบวา มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ ดานที่มีคา เฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู รองลงมาคือ
ดานคุณภาพ ดานการเรีย นการสอน และด านที่มีคา เฉลี่ยต่ําสุ ด คือ ดานการบริหารจั ดการเรียนรวม มี
รายละเอียดดังนี้
2.1 ดานคุณภาพนักเรียน มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ บุคลากรในโรงเรียน
และชุม ชนรว มกัน วางแผน ตลอดจนปฏิบั ติ ตามแผน จนเกิด ความพึง พอใจตอการพั ฒ นาการของนั กเรีย น
นักเรียนไดปฏิบัติตามแผนการจัดการศึกษาเรียนรวมตามความเหมาะสมและแตกตางระหวางบุคคล ปญหาที่ พบ
สามารถนําไปแกไขพัฒนาการของนักเรียนความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน มีการวางแผน
พัฒนาการตามศักยภาพของนักเรียน มีการตรวจสอบสภาพปญหาของผูเรียนและนําไปวางแผนปรับปรุงแกไขได
อยางเหมาะสม
2.2 ดานการเรียนการสอน มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ไดปฏิบัติการตามแผน
และไดตรวจสอบสภาพเปนรายบุคคล มีการวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมและฟนฟูสมรรถภาพของ
นักเรียนเพื่อการจัดการเรียนรวม จัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรวมและจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถตาม
ศักยภาพ วางแผนการวัดและประเมินผล แยกประเภทนักเรี ยนตามสภาพที่แทจริงเพื่อพัฒนานักเรียนเปน
รายบุคคลโดยใชแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และนําผลการวัดและประเมินผล ตามสภาพที่แทจริง
เพื่อพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล มาวิเคราะหตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสม
2.3 ดานการบริหารจัดการเรียนรวม มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ มีการวาง
แผนการสํารวจและจัดทําระบบขอมูลสาระสนเทศดานการศึกษาพิเศษ นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง พัฒนา
สงเสริมใหมีการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ โดยใชกระบวนการวิจัย สื่อและบริการตางๆ ในการพัฒนาการเรียนรู
ที่ เ หมาะสมกั บ ผู เ รีย น ตามความเหมาะสมและความแตกต า งระหว า งบุ ค คล วางแผนการส ง เสริม การใช
งบประมาณอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการความชวยเหลืออื่นใด และสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรดาน
การศึกษาพิเศษ
2.4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ผูบริหาร
โรงเรียนผูปกครองรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการเรียนรวม นําสื่อและ
เทคโนโลยีเขามามีสวนรวม ดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาและพัฒนาใหถูกตองตามความเหมาะสม โดยใชสื่อ
และเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมอยางเปนลําดับขั้นตอน ผูบริหารโรงเรียนผูปกครองรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของให
ความชวยเหลือ เกื้อหนุนกัน สงเสริมใหคนในชุมชน มีความรูความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรู
แบบเรียนรวม
3.การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมกับการ
บริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 2 มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในทางบวก เมื่ อ พิ จ ารณาคา สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ การ
บริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมกับการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
ประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 พบวา
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3.1 การบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอ
สะเมิง สัง กัดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม เขต 2 ดานการวางแผนปฏิบั ติการ มี
ความสั ม พั น ธ กั บ การบริ ห ารงาน ด า นการดํ า เนิ น การ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 และยั ง มี
ความสัมพันธกับ ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.2 การบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึ กษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอ
สะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ดานการดําเนินการ มีความสัมพันธกับ
การบริห ารงาน ด า นการตรวจสอบ ประเมิ น ผล อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 และยั ง พบว า มี
ความสัมพันธกับการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ ดานการปรับปรุง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.3 การบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอ
สะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ดานการตรวจสอบ ประเมินผล มี
ความสัมพันธกับการบริหารงาน ดานการปรับปรุง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.4 การบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ดานการปรับปรุง มีความสัมพันธกับ ดานคุณภาพ
นักเรียน ดานการเรียนการสอน และดานการบริหารจัดการเรียนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และยังมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องความสัม พันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
ประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้
1.การบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย นประถมในอํ า เภอสะเมิ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู
และ ครูผูรับผิดชอบการเรียนรวม มีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน วางแผนการจัดประสบการณการศึกษา
แบบเรียนรวม มีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนิ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีสวนรวมทําใหเกิดการ
พัฒนาการที่เหมาะสมตามสติปญญาและวัย และมีสวนรวมในการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินงานในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิ่งกาญจน ฟูเกษม (2551: บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัย ปญหาการบริหารงานของผูบ ริหารโรงเรียนแกนนํ าจัดการเรียนรวมสํา หรับนักเรียนที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี และยังสอดคลองกับ ขวัญใจ ธรรมขันโท (2549:
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนที่มีความตอ งการพิเศษทางการศึกษา
ในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม
2.การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครู และ ครูผูรับผิดชอบการเรียนรวมมีการประสานงานการทํางานอยางตอเนื่อง ดําเนินการรวมกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิ่งเพชร สงเสริม. (2552: บทคัดยอ).การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบ
คละชั้ นที่ มีเด็กที่มี ความตองการพิ เศษในโรงเรียนประถมศึกษา และยัง สอดคลองกับงานวิจั ยของ Brown.
(2007อางถึงใน กิ่งเพชร สงเสริม, 2552: 232) ไดทําการวิจัยเรื่องการสอนนักเรียนที่มีระดับความสามารถ
แตกตาง ยุทธศาสตรการเรียนรวมสําหรับความเปนมาตรฐานการเรียนรูที่เปนประโยชนสําหรับชั้นเรียนทั้งระบบ
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3. ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะ
เมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 พบวาคาความสัมพันธระหวางการบริหาร
จัดการกับการศึ กษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอํา เภอสะเมิ งสัง กัดสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 เปนความสัมพันธในทางบวกทุกดาน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. โรงเรียนควรสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษา แนะนํา และรวมวางแผนกําหนด
แนวทางการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของเด็ก การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหชุมชนไดรับทราบ เปนระยะ แนะนําปรับปรุง เพื่อให
เกิดความเขาใจที่ตรงกันทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
2. โรงเรียนควรมีกิจกรรมการเรียนรูสูแหลงเรียนรูในทองถิ่น ใหมีความสอดคลองกับความตองการและ
พัฒนาการของเด็กนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในแตละชวงวัย ซึ่งแตละชวงวัยจะมีภาวะอารมณ ความคิดที่
แตกตางกัน ควรมีการนิเทศกํากับติดตามผลการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องดูพัฒนาการของเด็กนักเรียนใน
รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนโดยจัดทําเปนรายบุคคลเพื่อสงตอใหครูประจําชั้นในป ถัดไปและเปนแนวทางในการ
นําไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยสภาพสังคมและสภาพแวดลอมที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่มีตอการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของกลุม
โรงเรียนขยายโอกาส
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สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
States and Problems in Academic Administration at Watparpai Schools under Saraburi
Primary Educational Service Office 2

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

กฤษฎิ์ไกรวิชญ จันทรัตน
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2)เพื่อศึกษาระดับ สภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาสระบุรี เขต 2 และ3) เพื่อเปรียบเทียบสภาพปญหา
และสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
2 จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียน
วัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 226 คนไดมาโดยการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูภายหลัง โดยใชสูตรของเชฟเฟ
ผลการวิจัยพบวา
1. การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวม อยูระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการสูงสุด
ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และปญหาการบริหารงานวิชาการต่ําสุด
ไดแก ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงาน
วิชาการสูงสุด ไดแก ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู และต่ําสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร
3. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : การบริหาร, งานวิชาการ, เขตพื้นที่การศึกษา
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Abstract
The purposes of the study were :1) to states and problems in determine of academic
administration at Watparpai schools under Saraburi primary educational service office 2; 2) to
compare the compare to states and problems in determine of academic administration at
Watparpai schools under Saraburi primary educational service office 2 by sex, education level,
and parents career. The sample of student’s parents in Watparpai schools of 226 people. The
research instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability index of 0.96. The
analysis of the data was accomplished by computation of the percentage, mean, and standard
education. T-test numerical values was also computed to test each of the null hypothesis
postulated in the study.
Based on the findings of the study, it was concluded that:
1. The problems in determine of academic administration at Watparpai schools under
Saraburi primary educational service office 2, the overall picture was low. When considering
each aspect, it was found that the highest problem was the development of curriculum,
followed by the learning management process. And the lowest academic administration
problem was the development of the quality assurance system within the institution.
2. The states in determine of academic administration at Watparpai schools under
Saraburi primary educational service office 2, the overall picture was very high. When
considering each aspect, it was found that the highest problems in academic administration
were the evaluation, evaluation and transfer of learning outcomes, followed by the learning
management process and the lowest were the curriculum development.
3. In comparison of states and problems in determine of academic administration at
Watparpai schools under Saraburi primary educational service office 2 by sex, the overall
difference was statistically significant at .05 level classified by educational background. And
the careers of the parents. Difference was statistically significant at .01 level.
Keywords : administration, academic affairs, educational service area

บทนํา
การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนรากฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทางดานรางกาย
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเปนผูมองกวางไกล ใฝดี ใฝคิดมีเหตุผล มีวินัย และรูจักรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม รวมทั้งมีความรูทักษะที่ จําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน เพื่อใหประเทศไทยแขงขันและ
รวมมือกับประเทศอื่นๆ ในสังคมโลกอยางเหมาะสม กระบวนการศึกษาจะชวยสรางสรรคสังคมใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูเปนสังคมที่มีความสุข ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ เศรษฐกิจสมดุล สิ่งแวดลอมยั่งยืน
ประเทศชาติมั่นคง และมีสันติกับประเทศเพื่อนบานและเพื่อนรวมโลก
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งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใดมาตรฐาน และ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและ
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของสถานศึ กษาส ว นงานอื่ น ๆ นั้ น ถื อว า เป น งานที่ สํ า คั ญ รองลงมาหรื อเป น งานสนั บ สนุ น
การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษาทุกระดับที่ จะชวยพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามความ
คาดหวังของหลักสูตร เปาหมายและมาตรฐานที่โรงเรียนไดกําหนดไว โรงเรียนจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดตาม
มาตรฐานนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูบริหารทางวิชาการหรือเปนผูมีความรู ความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก การบริหารจัดการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนิเทศการการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558 : 21) โดยดานการจัดการเรียนรูนั้นถือเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่จะตอง
ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเปนอันดับแรก ดานการพัฒนาหลักสูตรมีความสําคัญมากที่สุดในกระบวนการจัด
การศึกษา เปรียบเสมือนเครื่องกําหนดวิธีการดําเนินชีวิตของผูเรียน
โรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด า นการจั ด การศึ ก ษาให ส อดคล อ งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ที่มุงเนนเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ 0-NET
(Ordinary National Educational Test) ปการศึกษา 2553 ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน พบวา
ผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนวิชาหลักมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ํากวา 50 ทุกวิชา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2560 : 6) จากผลการประเมินในภาพรวมโดยสรุปคุณภาพ
ของผูเรียนสวนใหญยังไมเปนที่นาพอใจ สถานศึกษาควรนําผลการประเมินไปใชในการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนประจําป จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพปญหาอยางแทจริง

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปญหาและสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียน วัดปาไผ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
สภาพป จ จุ บั น และป ญ หาการบริห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นวั ด ป า ไผ สั ง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผูวิจัยได ศึกษาตามแนวความคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 7) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 163) ; คํามาย บุญสนอง (2551 : 52) ; ศิริพงษ กลั่นไพฑูรย (2552 : 12)
; ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 3-4) ทาบา (Taba, 1962 : 454) แลวมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดเปน ขอบขาย
งานวิชาการ ไดทั้งหมด 4 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

2. วุฒิการศึกษา
3. อาชีพ

สภาพปญหาและสภาพปจจุบนั การบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ ใน 4 ดาน
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ดานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
3. ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน
4. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน
517 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดของตัวอยาง จํานวน 226
คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (การจับฉลาก)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสร า งเครื่ อ งมื อ โดยศึ ก ษาหลั ก การ ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง แล ว นํ า ผลการศึ ก ษามาสร า ง
แบบสอบถาม นํา มาใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้ อหา(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC โดยคาที่ได ตั้งแต 0.67-1.00 แลวจึงนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน มาคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีวิธขี องครอนบาค ไดเทากับ 0.96
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t – test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of
Variance)

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษาดังนี้
1. การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ
สูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และปญหาการบริหารงาน
วิชาการต่ําสุด ไดแก ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนา
หลักสูตรสูงสุด ไดแก การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู พบวา อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการจัดการ
เรียนรูสูงสุด ไดแก มีการดําเนินการสอนดานกระบวนการเรียนรูที่จะนําไปสูการเนนผูเรียนสําคัญที่สุด
ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนสูงสุด ไดแก มีการกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงสุด ไดแก การกําหนดเกณฑการประเมินเปาหมาย
ความสําเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงาน
วิชาการสูงสุด ไดแก ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู และต่ําสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร
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ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนา
หลักสูตรสูงสุด ไดแก การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ความเหมาะสม
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู พบวา ภาพรวม อยูในระดั บมาก เมื่อพิจารณารายดา น พบว า ดา น
กระบวนการจัดการเรียนรูสูงสุด ไดแก การจัดใหมีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนสูงสุด ไดแก มีการประเมินผลครอบคลุม
จุดประสงคการเรียนรู
ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา ภาพรวม ดานการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสูงสุด ไดแก การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
3. เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนวัดปาไผ จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง
3.2 เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบ
ความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการพัฒนา
หลักสูตร พบวา การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรี ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู พบวา การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมแตกตางกับ
การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง ดานการวัดผลประเมินผลและ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และ สูงกวาระดับปริญญา
ตรี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พบวา การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมแตกตางกับการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นอกนั้นแตกตาง
3.3 เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ จําแนก
ตามอาชีพของผูปกครอง พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา อาชีพเกษตรกรรม แตกตางกับ
อาชีพรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตาง ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา อาชีพ
เกษตรกรรม ไมแตกตางกับ อาชีพอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู พบวา อาชีพเกษตรกรรม แตกตางกับ อาชีพรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไม
แตกตาง ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา อาชีพรับจาง ไมแตกตางกับ อาชีพอื่น ๆ
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พบวา อาชีพเกษตรกรรม ไมแตกตางกับ อาชีพอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง

อภิปรายผล
1. การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ
สูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานโรงเรียนมีขอบขายการบริหารหลากหลาย
ผูเรียนปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมตามความสนใจ ความถนัดเพื่อใหผูเรียน ชวยคิด ชวยทํา และชวยแกไขปญหา โดยครู
เปนผูควบคุมชี้แนะใหคําปรึกษากิจกรรมตามโครงสรางของหลักสูตรดังกลาว พัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่มี
ความรับผิดชอบ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัยรูจักชวยเหลือผูอื่น และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปนงานที่ควรศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะเทคนิควิธีสอนแบบเนน
กระบวนการ สอดคลองกับ ลาวรรณ โสภิส (2558 : 70-101) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุงสูโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุ ธยา เขต 1 ผลการศึกษา พบวา ป ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุงสูโรงเรีย น
มาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมี
ปญหาอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดั บจากคาเฉลี่ยสูงมาต่ํา คือ ดานการเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษา ดานการวางแผนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช และดานการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา
2. การศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหา
การบริหารงานวิชาการสูงสุด ไดแก ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา ไดแก
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และต่ําสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานโรงเรียนมี
ขอบขายการบริหารหลากหลาย โดยเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษาโดยเฉพาะดานการปรับปรุงคุณภาพ
ดานการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา งานบริหารสถานศึกษานัน้ ไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ ภาระหนาที่ของผูบริหารและงานที่ผูบริหารตองปฏิบัติยอมตองมีงานทุกอยางที่เหมาะสมกันทั้งสิ้น
โดยถือวางานวิชาการเปนหลัก เปนงานที่เกี่ยวของกับคุณภาพของผูเรียนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สวนงานอื่น ๆ
นั้นถือเปนงานที่มีความสําคัญรองลงมาและเปนงานสนับสนุน และสอดคลองกับผลการวิจัยของชํานาญ ทวมพงษ
(2550 : 68-80) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกิ่งอําเภอนิคมพัฒนา สังกัดสํานักงานพื้นที่
การศึกษาจังหวัดระยองเขต 1 ผลการวิจัย พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดานเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวัดผล
ประเมินผลการศึกษาและดานการนิเทศภายใน ตามลําดับ และสอดคลองกับชัญญา พงษชัย ธนีนาฎ ณ สุนทร และภัทร
พล มหาขันธ (2554 : 55-70) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบวาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนราย
ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสื่อการเรียนการสอน รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล ตามลําดับ
3. เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ใน
ภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษาทุก
ระดับที่จะชวยพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามความคาดหวังของหลักสูตร เปาหมายและมาตรฐานที่โรงเรียนได
กําหนดไว โรงเรียนจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดตามมาตรฐานนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูบริหารทาง
วิชาการหรือเปนผูมีความรู ความสามารถในการบริหารงานวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก
การบริหารจัดการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และการ
สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุลัดดาวัลย อัฐนาค (2557 :
111-133) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบวา ครูผูสอนที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน
3.2 เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุก
ดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของ
เชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรี ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตระดับการศึกษา
ไดนั้น ผูบริหารมีหนาที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรูการใช
สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน รวบรวมและเผยแพรผลการทําวิจัยรวมทั้งสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาเพราะเปนเครื่องชี้วัด
ความสําเร็จและความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ นาวาอากาศเอกหญิง ปนัดดา วิชยาภัย (2552
: 99-114) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน และผูปฎิบัติงาน ใน
โรงเรียนสายวิทยาการ ของกองทัพอากาศ ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ ตาม
ทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและ ผูปฎิบัติงานในโรงเรียนสายวิทยาการ ของกองทัพอากาศ จําแนกตามตําแหนงหรือ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.3 เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ดานภาพรวม พบวา อาชีพ
เกษตรกรรม แตกตางกับ อาชีพรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตาง ที่เปนเชนนี้อาจเปน
เพราะ สถานศึกษาควรมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยครู ผูบริหาร และชุมชนมีสวน
รวม มีการจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สุลัดดาวัลย อัฐนาค (2557 :
111-133) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบวา ครูผูสอนที่มีตําแหนงแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน ครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการสูงสุด ไดแก ดาน
การพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญตอดานการพัฒนาหลักสูตร โดยการแตงตั้งและ
มอบหมายงานวิชาการโรงเรียนดําเนินการอยางเรงดวน
2.2 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพปจจุบัน การบริหารงานวิชาการสูงสุด
ไดแก ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอไดเปรียบนี้
นํามาสรางแนวทางปฏิบัติงานการจัดบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในโอกาสตอไป
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กับสถานศึกษาอื่น ๆ
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ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติ วงดนตรีไ ทยของโรงเรีย นขนาด
เล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
Requirement Greaves Support Activities to Promote Skills Thaimusic Band of Small Schools
in Banmee District Under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 1

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

กฤษณพร ชุมเพ็งพันธ
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะ
ปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 1 2) เปรียบเทียบความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทั กษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ประชากร คือ ครูผูสอนหรือรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมทักษะดนตรีไทย รวมทั้งสิ้น 29 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.9 สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานบุคลากร ดาน
นโยบายและแผนการเรียนการสอน ดานสื่ อการเรียนการสอน และดานงบประมาณ ตามลําดับ และ2) ผลการ
เปรียบเทียบความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติ วงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก
อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา
ครูผูสอนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย
แตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ซึ่งการพัฒนาอยางเปนระบบดังกลาว จะทําใหงานกิจกรรมของนักเรียน
ทุกกิจกรรม มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอตัวนักเรียนไดมากขึ้น
คําสําคัญ : ความตองการ, ดนตรีไทย
ABSTRACT
The research was aimed to study 1) requirement greaves support activities to
promote skills Thai music band of small schools in Banmee district under the Office of
Lopburi Primary Educational Service Area 1 2) to compare the requirement greaves support
activities to promote skills Thai music band of small schools in Banmee district under the
Office of Lopburi Primary Educational Service Area 1 by personal factors. The population
is the teacher or responsible for activities promoting Thai musical skills total 29 people.
The tools used in this research is a questionnaire with the reliability 0.973. Statistics used to
analyze data were frequency, percentage, mean and standard deviation.
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The results showed that 1) requirement greaves support activities to promote skills
Thai music band of small schools in Banmee district under the Office of Lopburi Primary
Educational Service Area 1 overall was high level. Considering it was high level that in all
aspects. Descending order: personnel, policy and teaching plan, the media teaching and the
budget. And 2) compare the requirement greaves support activities to promote skills Thai
music band of small schools in Banmee district under the Office of Lopburi Primary
Educational Service Area 1 by personal factors with different had requirement greaves
support activities to promote skills Thai music band difference.
Keywords : requirement, Thai music

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 กํ า หนดความมุ ง หมายและหลั ก การจั ด การศึ ก ษาในมาตรที่ 6 ที่ กํา หนดไว ว า “การจั ด การศึ ก ษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข” และมาตรา 8 ไดกําหนดหลักการจัด
การศึกษาใหยึ ดหลัก 3 ประการ คือ เปน การศึกษาตลอดชีวิ ตสําหรับประชาชน ใหสั งคมมีสวนรวมในการจั ด
การศึกษาการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ภายใตวิสัยทัศน “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ” โดยประเด็นหลักของเปาหมายปฏิรูปการศึกษา มี 3 ประเด็น คือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และการเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และการ
เรียนรูอยางเปนระบบไว 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวย
ตนเองหาความรูอยางตอเนื่อง การพัฒนาครูยุคใหม การพัฒนาสถานศึกษา แหลงเรียนรูยุคใหมและการพัฒนาการ
บริหารจัดการใหม
การบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ประกอบด ว ย การนํ า องค ก ร
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียการวัดการวิเคราะห การ
จัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ (อภิวรรณ ยอดมงคล, 2559) โรงเรียนขนาดเล็ก
สวนใหญมักจะประสบปญหาสําคัญอยางนอย 3 ประการ ซึ่งสงผลทําใหโรงเรียนในลักษณะดังกลาว ไมสามารถ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเทียบเทากับโรงเรียนที่มีขนาดใหญกวาได ประการแรก โรงเรียนขนาดเล็กมี
ตนทุนในการจัดการเรียนการสอนตอหัว ที่สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ ทํา ใหรัฐบาลตองใชงบประมาณในจํานวนที่
มากกวา หรือ จายแพงกวาในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ประการที่สอง สืบเนื่องมาจากโรงเรียน
แตละแหงไดรับงบประมาณจากรัฐบาล คิดเปนรายหัวนักเรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกลาว สงผล
ใหโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนนอยตกอยูในสถานที่เสียเปรียบ กลาวคือไดรับงบประมาณนอยกวาโรงเรียนขนาด
ใหญ และมีนักเรียนมากกวา เปนผลใหโรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากรไมเพียงพอตอความตองการ ประการที่สาม
โรงเรียนขานาดเล็กประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร ครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน 8 รายวิชา และ /หรือ 6
ระดับชั้น เนื่องจากในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กําหนดสัดสวนครูไวที่ ครู 1 คน
ตอนักเรียน 20 คน ซึ่งสัดสวนดังกลาวทําใหเกิดปญหาในการจัดสรรครู แกโรงเรียนบางแหงที่มีนักเรียนในปริมาณ
นอย โรงเรียนลักษณะดังกลาวจึงประสบปญหาครูไมครบชั้นเรียน และครูไมครบทุกสาขาวิชา จากสถิติพบวา
มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีครูนอยกวา 1 คน ตอชั้นเรียนมากถึง 13,623 แหง จาก 31,000 แหง คิดเปนรอยละ
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44 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด (อัครนัย ขวัญอยู , 2558) การแกไขปญหาวิธีการจัดสรรทําไดหลากหลายวิธี เชน
ใหตัวแทนพอแมผูปกครองหรือผูนําชุมชนเขาไปรวมเปนคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. มากขึ้น พรอมทั้งทําขอมูลจํานวน
ครูเผยแพรแกสาธารณะสําหรับการติดตามและตรวจสอบ หรือปรับวิธีการจัดสรรทรัพยากร โดยจัดสรรเงินเดือน
และคาตอบแทนบุคลากรตามหลักเกณฑจํานวนครูที่เหมาะสมใหม โรงเรียนใดที่ยังมีจํานวนครูไมครบหองเรียนก็จะ
มีเงินทรัพยากรเหลือสําหรับจัดจางครูใหม ขณะที่โรงเรียนที่มีจํานวนครูเกินควรยอมใหครูบางคนยายไปสูโรงเรียน
ขาดแคลน หรือหากจะรักษาจํานวนครูไวเทาเดิมก็จําเปนตองปรึกษาผู ปกครอง และชุมชนเพื่อระดมทรัพยากร
เพิ่มเติม นอกจากนี้ ควรใหโรงเรียนมีอํานาจตัดสินใจในการคัดเลือกและรับโอนยายครูดวย เพื่อใหไดครูตรงกับ
ความตองการของโรงเรียนเอง (ศุภณัฏฐ ศศิวุฒิวัฒน, 2559) “ครูสอนดี” จําเปนตองรูเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง
แตการรูอยางลึกซึ้งนี้มิใชเพียงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ หรือการใชความรูไดอยางถูกตองเทานั้น “ครูสอนดี”
ยังตองเขาใจเนื้อหาจากมุมมองและฐานความรูของนักเรียน แปลงเนื้อหาสูโจทยและกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน
เรียนรูเนื้อหาดังกลาว และสามารถวิเคราะหและแกไขความเขาใจผิด ในเนื้อหาของนักเรียนได ความรูและทักษะนี้
สมรรถนะเฉพาะของวิชาชี พครู ซึ่งเรียกกันวา “ความรูและทั กษะ ดานเนื้อหาวิชาสําหรับการจัดการเรียนรู ”
(Pedagogical Content Knowledge: PCK) (ศุภณัฏฐ ศศิวุฒิวัฒน, 2559)
ประเทศไทยเรานั้น ถือไดวาเปนประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และดนตรีอยูไมนอย เชน ภาคใต ไดแก หนังตะลุง โนรา เพลงบอก ภาคเหนือ ไดแก วงสะลอ ซอ ซึง
ภาคอีสาน ไดแก โปงลาง โหวด แคน ภาคกลาง ไดแก วงปพาทย วงเครื่องสาย ซึ่งดนตรีพื้นเมืองนั้นก็จะเป นดนตรี
ที่ผูคนในภูมิภาค ในทองถิ่นนั้นเขาใจ และรูความหมายกันดี ถึงแมวาบุคคลภายนอกภูมิภาค หรือ นอกทองถิ่นนั้น
จะสามารถเลนดนตรีไดอยางไพเราะ ชํานาญ ก็อยูในระดับจํากัด ดนตรีมีหลายประเภทเชนเดียวกับศิลปะอื่นๆ มีทั้ง
ที่เปนแบบงาย และแบบที่สลับซับซอนอยางถึงที่สุด แตการพัฒนาของดนตรีแตละทองถิ่นนั้นๆ ในขณะที่สวนหนึ่ง
ของโลกพัฒนาไปอยางรวดเร็วและกาวหนามาก อีกสวนหนึ่งก็ยังคงดํารงสภาพแบบดั้งเดิมตามธรรมชาติ แมแตใน
ประเทศเดียวกันวัฒนธรรมเดี่ยวกัน ก็ยังมีความเจริญกาวหนาทางดนตรีไดไมเทาเทียมกัน เพราะบทบาทหนาที่ของ
ดนตรีและแนวคิดในการสรางดนตรีของผูคนในแตละสังคมแตกตางกันไปตามความรู ความเขาใจ รสนิยม ความ
เอื้ออํานวยทางวัตถุ ปจจัยทางทุนทรัพย ความจําเปนในการใชงาน และระดับชั้นทางสังคม ดังนั้น ดนตรีจึงแบง
ออกเปนประเภทตาง ๆ อยางนอยก็ 3 ประเภทใหญๆ คือ ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีแบบฉบับ และดนตรีชนนิยม
(ปญญา รุงเรือง, 2546)
ดนตรีไทยเปนมรดกอันล้ําคาทางวัฒนธรรมของไทย ศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี เปนเครื่องหมายสําคัญหนึ่ง
ที่เปนเอกลักษณอันแสดงออกถึงความสําคัญของชาติ ที่เราคนไทยควรจะรักษาเอาไว และดนตรีก็เปนกิจกรรมหนึ่ ง
ที่สามารถจัดใหเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สรางสมาธิได ใหกับนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทย ที่นับวันทักษะปฏิบัติเหลานี้ จะเลื่อนหายไปจากสังคมนักเรียนเยาวชนของไทย จากเวลาที่ผานมาวัฒนธรรม
ตะวันตกไดแทรกเขามาในวัฒนธรรมไทย ทําใหดนตรีตะวันตกเขามามีบทบาทในสังคมไทยมากกวาดนตรีไทย ที่เปน
ดนตรีป ระจํ า ชาติ มี ผ ลให ทั ก ษะปฏิบั ติ ก ารบรรเลงวงดนตรี ไ ทยของนั กเรีย นไม ไ ด รับ การส ง เสริม สนั บ สนุ น
เหมือนกับทักษะปฏิบัติดนตรีสากลเทาที่ควร
ลพบุรีเปนเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนาน นับตั้งแตสมัยประวัติศาสตร ผานยุคสมัยตาง
ๆ เรื่อยมากจนถึงสมัยรัตนโกสินทรในปจจุบัน (วรรณี จันทรศิริ, 2545) จึงทําใหจังหวัดลพบุรีมีโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมอยูมากมาย ประชากรในจังหวัดลพบุรี มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย ใหความสําคัญ
กับศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เปนอําเภอที่ไมหางไกลจากอําเภอเมือง
จังหวัด ลพบุรี มีวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น รวมถึง มีชนชาติพันธ ที่หลากหลาย อาศัยอยูในเขตอําเภอบานหมี่
โดยเฉพาะดนตรีไทยที่มกี ารรวมตัวกันกอตั้งชมรมดนตรีไทยตาง ๆ
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จากขาวที่กระทรวงศึกษาธิการจะรวมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม สงเสริมใหเด็กไทยเลนดนตรีไทยเปน 1 ชนิด
โดยเริ่มปการศึกษา 2560 และกอนที่นโยบายนี้จะเริ่มขึ้นก็จะมีการจัดอบรมครูสอนดนตรีไทยของสถานศึกษาตาง ๆ
และสํารวจความพรอมในสวนของโรงเรียนเอกชนหรือ โรงเรียนในสั งกัดอื่น ๆ ซึ่งหากโรงเรียนใดไมมีความพรอม
กระทรวงวัฒนธรรมก็จะเขาไปชวยสนับสนุน จากการสํารวจขอมูลของรัฐมนตรีวาการทรวงวัฒนธรรม ดานบุคลากร
และอุปกรณ พบวา ปจจุบันสถานศึกษารอยละ 68.11 ที่ครูผูสอนจบหลักสูตรดนตรีไทยโดยตรงรอยละ 19.08 มีครูที่
ไมจบหลักสูตรดนตรีไทยโดยตรง และคิดเปนรอยละ 6.27 และทานยังกลาวตออีกวา ไมไดตองการใหเด็กเกงถึงมือ
อาชีพ แตตองการใหเด็กเลนเครื่องดนตรีไทยเปน เพื่อเปนการอนุรกั ษใหดนตรีไทยไมสูญหายสืบทอดตอไป
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้ จึงไดทําการศึกษาความตองการ
ในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ทั้งนี้เพื่อศึกษาความตองการในการสนับสนุนงาน
กิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ครูหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมในสถานศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมใหทักษะ
ปฏิบัติวงดนตรีไทย ใหคงอยูกับนักเรียนและเยาวชนรุนหลังไดสืบทอดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย ของโรงเรียนขนาด
เล็กในอําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียน
ขนาดเล็กในอําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สมมติฐานการวิจัย
ความตองการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัตวิ งดนตรีไทย ของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ
บานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล แตกตางกัน ทั้ง
โดยภาพรวมและรายดาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย ของโรงเรียนขนาด
เล็กในอําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยผูศึกษาไดประยุกตใชกรอบ
แนวคิ ด เกี่ย วกั บ ป ญ หา และความต องการจากปกาศิต ลาภสมทบ (2547) และ ธนธรณ จี ป น (2551) ตาม
รายละเอียดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณทํางาน

ความตองการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริม
ทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย
1. ดานนโยบายและแผนการเรียนการสอน
2. ดานบุคลากร
3. ดานสื่อการเรียนการสอน
4. ดานงบประมาน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เอกสาร
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเครื่องมือที่สรางขึ้นนําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนตัวอยาง โดยใชจํานวนประชากรทั้งหมด
จํานวน 29 คน นําขอมูลที่รวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห
ขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย
ประชากร
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนหรือรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมทักษะดนตรีไทยในโรงเรียน
ขนาดเล็กในอําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 29 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง
(IOC) ซึ่งมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประทศ จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของ ครอนบาค
(Cronbach, 1990 : 204) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9 โดยแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย
ของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Type)
กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับมีความหมายดังนี้
คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรม อยูในระดับมาก
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรม อยูในระดับปานกลาง
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรม อยูในระดับนอย
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรม อยูในระดับนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้ง นี้ ผูวิจัย ดําเนินการเก็บ รวบรวมขอมู ล โดย ขอหนั งสือจากบัณ ฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 29 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้
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1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage)
2. วิเคราะหความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาด
เล็กในอําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 วิเคราะหขอมูลระดับปฏิบัติ
ดวยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ย ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามขอบเขตของ
คาเฉลี่ยตามเกณฑ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542 : 108)
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทยอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทยอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทยอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทั กษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทยอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทยอยูในระดับนอยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบวา ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานบุคลากร ดาน
นโยบายและแผนการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานงบประมาณ ตามลําดับ
1.1 ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานนโยบายและแผนการ
เรียนการสอน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยแผนการเรียนการ
สอนมุงพัฒนาศักยภาพทางดานดนตรีของนักเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ดานดนตรีไทย และผูบริหารมีนโยบายอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.2 ความตองการในการสนับสนุนงานกิจ กรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานบุคลากร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอโดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานดนตรีไทย
มาจัดอบรมใหความรูบุคลากรดานดนตรีไทย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเขามาสอน
ดนตรีไทยแกนักเรียน และการศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนดนตรีไทยในหนวยงานอื่น มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.3 ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานสื่อการเรียนการสอน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเครื่องดนตรีไทยมีจํานวนที่เพียงพอ
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย และการถายทอดทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยใน
สถานศึกษาแบบจดบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
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1.4 ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรี ยน
ขนาดเล็ ก อํ า เภอบ า นหมี่ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 1 ด า นงบประมาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานของ
รัฐ และการสนับสนุนงบประมาณจากผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา ครูสอนดนตรีไทยที่มี เพศ อายุ กรศึกษา และประสบการณในการทํางาน ตางกัน มีความตองการ
ในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย แตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน
ตารางวิเคราะหเนื้อหาสรุปผลการวิจัย
ดานการวิจัย
1. ดานนโยบาย และ แผนการ
เรียนการสอน
2. ดานบุคลากร การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมดานดนตรีไทย
3. ดานสื่อการเรียนการสอน

4. ดานงบประมาณ

ระดับ
ผลการวิจัย
มาก
มาก
มาก

มาก

การวิเคราะห
สงเสริมาใหมีแผนการเรียนการสอนมุงพัฒนาศักยภาพ
ดานดนตรีไทยของนักเรียน
สนับสนุนใหเชิญวิทยากรที่มีความเชียวชาญดานดนตรี
ไทย มาอบรม ใหความรู แกบุคลากร และสอนนักเรียน
ตองการสนับสนุนใหมีสื่อเครื่องดนตรีไทยที่เพียงพอกับ
นักเรียน และวิธีการบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย ใหกับ
นักเรียน
ตองการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาคนอก
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรม

ตารางวิเคราะหเนื้อหาสรุปผลการเปรียบเทียบ
ดานการเปรียบเทียบ

ระดับผล
การเปรียบเทียบ

1. เพศ
เพศชาย และ เพศหญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 30 ป และ มากกวา 30 ป
3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี และ สูงกวา ปริญญาตรี
4. ประสบการณ ในการทํางาน
1 – 10 ป และ มากกวา 10 ป

เพศชาย
ใหการสนับสนุนกิจกรรม มากกวา
อายุ ต่ํากวา 30 ป
ใหการสนับสนุน มากกวา
ระดับปริญญาตรี
ใหการสนับสนุน มากกวา
ระดับ 1 – 10 ป
ใหการสนับสนุน มากกวา
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อภิปรายผลการวิจัย
ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอ
บานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวม อยู ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานบุคลากร ดานนโยบายและแผนการ
เรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานงบประมาน ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดตองแบงใหกับหลายสวนทางการศึกษาของสถานศึกษา จึงทําใหในสวนของการเรียนการสอนดนตรีไทยยังมี
ความตองการมากหลายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน พบวา
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคและปจจัยแหง ความสําเร็จในการ
บริหารจัดของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ประกอบดวย 1) ปญหา/อุปสรรคสวนใหญ ครูไมตรงกับสาขาวิชาเอก
หรือวิชาที่ถนัดและครูตองรับภาระหนักสอนหลายระดับ และหลายรายวิชา จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 78.31
2) ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ผูบริหารมีภาวะผูนํา จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 95.26 2. ผลการถอดรูปแบบ
การบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนที่เปนตนแบบ พบวา ผูบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นวา
สภาพปญหาของโรงเรียนที่สําคัญ คือ ความเขาใจเกี่ยวกับ การสนับสนุนดานการศึกษาขององคการบริหารสวน
จังหวัด/องคการบริหารสวนตําบล และครูไมครบชั้น และสอนไมตรงกับสาขาวิชาที่จบ และตัวบงชี้ในการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาที่มีปญหาคือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเรียนเนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนนอยจึงสงผลตอ
การประเมินคุณภาพโรงเรียน วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 6
ฉบับที่ 12 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 96 3. ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเห็นวาควรเพิ่ม
การวิเคราะหปจจัย ที่สงผลตอความสําเร็จ การกําหนดแนวทางการวางแผนกําลังคน การสรางความเขาใจใน
บทบาทของคน ไทยทุกคนในการสนับสนุนสงเสริมการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับความ
ตองการ 4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ประกอบดวย 1. ปจจัยที่สงผล ตอความสําเร็จ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก ปจจัยภายใน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานบุคลากร 3) ดานการ
จัดการเรียนรู และ 4) อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และปจจัย ภายนอก ประกอบดวย 1) การมีสวน
รวมของชุมชน และ 2) การนํานโยบายสูการปฏิบัติ และ 2. วิธีการ ดําเนินงานแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา และสอดคลองกับ
งานวิจัยของอัมพาพัฒน ทุนอินทร (2556 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมดนตรีไทยในวิทยาลัยนาฏศิลปกับการใช
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย ในการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมดนตรีไทยในวิทยาลัยนาฏศิลป
ประกอบดวย (1) การยึดขนบในการบรรเลง และขับรองแบบราชสํา นัก หรือสํานักดนตรี (2) การถายทอดแบบมุข
ปาฐะ (3) การใหความเคารพครูสูงสุด (4) ความสัมพันธแบบครอบครัวและธรรมเนียมอาวุโส สงผลตอการใชเกณฑ
มาตรฐานดนตรีไทยที่จัดทําโดย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยพบวามีการนําเกณฑมาตรฐานดนตรีไทยไป
ใชในเชิงนโยบายและเชิง ปฏิบัติดนตรีไมมากนัก เชน ขาดนโยบายการใชเกณฑที่ชัดเจน การสอนที่เลือกหยิบใช
เนื้อหาเพียงบางสวน หรือ การใชเกณฑ แบบเจาะจงเพื่อ วั ดและประเมินผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้เพราะ
วิทยาลัยนาฏศิลปเปน ดนตรีที่มีมาตรฐานในวัฒนธรรมของตนเอง จึงควรมีการเผยแพรและสรางความเขาใจที่
ถูกตองกับครู และผูที่ เกี่ยวของใหเห็นถึงคุณคาของเกณฑมาตรฐานดนตรีไทยที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและ
วัฒนธรรมดนตรีไทย
2. ผลการเปรียบเทียบความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา ครูผูสอนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความตองการในการสนั บสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะ
ปฏิบัติวงดนตรีไทยแตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน อาจเนื่องมาจากประสบการณที่ตางกันทําใหมีความ
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ตองการที่แตกตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารหรือสวนที่เกี่ยวของควรตระหนักใหความสําคัญกับการสนับสนุน
ดานตาง ๆ ใหกับการเรียนการสอนดนตรีไทยที่มากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ผกามาศ ใจฉลาด (2555 ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การสื่อสารดนตรีไทยผานสื่อใหมของดร.อาบทิพย ธีรวงศกิจ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสื่อสาร
ดนตรีไทยผานสื่อใหมของดร.อาบทิพย ธีรวงศกิจ
มีดวยกัน 3 รูปแบบ คือ การสื่อสารผาน Blog การสื่อสารผาน Youtube การสื่อสารผาน Facebook
และบทบาทสื่อใหมที่มีการตอการสื่อสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย ธีรวงศกิจ ประกอบดวย 3 บทบาท คือ ใช
Blog ในการเก็บรวบรวมองคความรูดานดนตรีไทย และเปนไดอารีสะทอนตัวตนในกลุมเพื่อนและครอบครัว การใช
Youtube ในการเผยแพรผลงานดนตรีไทยสูสากล การใช Facebook ในการสรางเครือขาย พูดคุยปฏิสัมพันธ
โตตอบกับผูรวมงาน ผูใชบริการ การทํากิจกรรมดานดนตรี และการทํากิจกรรมเพื่อสังคม สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Flohr (2005) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสรางสรรคของเด็กกอนวัยเรียน ผลการศึกษาพบวา การสรางสรรคดาน
ดนตรีมิใชเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเอง แตเปนสิ่งที่เด็กควรไดรับการสรางเสริมกิจกรรม เพื่อเปนการสรางสรรค
อาจจะจัดรวมอยูในกิจกรรมดนตรี อื่น ๆ เชน การรองเพลงการใหเด็กลองสรางสรรคเครื่องดนตรี รูปแบบจังหวะ
หรือแตงเพลงขึ้นมาจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพอสรุปไดวา การพัฒนาทักษะในดานดนตรีจะทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคการเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะการเรียนรูองคประกอบตาง ๆ และรวมถึงกิจกรรมทักษะ
ปฏิบัติทางดนตรีสามารถสงผลกระทบตอการพัฒนาทางดนตรีใหสูงขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของKenneth
Steele และคณะ (1999) ไดรายงานการวิจัยของคณะนักวิจัยที่ Appalachian State University รายงานสรุป
สภาวะที่เกิดขึ้นกับสมองดังนี้ “มีเหตุตาง ๆ อยูเล็กนอยที่เปนพื้นฐานที่จะชวยสนับสนุนความเฉลียวฉลาด” ผูวิจัย
ไดประสบความสําเร็จในการคนพบ The Mozart Effect ซึ่งไดมีการเจาะลึกถึงผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมดาน
ดนตรีกับspatial reasoning (ทักษะความมีเหตุผลดานชองวาง) พวกเขาเลือกนักเรียนอนุบาล อายุอยูระหวาง 3-4
ป มาทําการทดลองอยู 8 เดือน โดยเด็กนักเรียนถูกแบงออกเปน 4 กลุม กลุมที่ 1 ใหรับการอบรมบทเรียนทางดาน
คียบอรด (Keyboard lessons)กลุมที่ 2 ใหรับการอบรมบทเรียนทางดานการรองเพลง (Singing lessons)กลุมที่ 3
ใหรับการอบรมบทเรียนทางดานคอมพิวเตอร (Computer lessons)กลุมที่ 4 ไมไดรับการอบรม (No lessons)
หลังจากการปฏิบัติ 8 เดือน เด็กเหลานั้นไดถูกทดสอบพวกเขา ในความสามารถทางดาน put puzzies together
(spatial-temporal reasoning) และความทรงจําเกี่ยวกับ shapes (Spatial-recognition reasoning) ผลปรากฏ
วาเปนที่นาภาคภูมิใจ พวกเขาพบวากลุมเด็กที่ไดรับการอบรมบทเรียนทางดานคียบอรดสามารถทําคะแนนจากการ
ทดสอบ the spatial-temporal test ไดเพิ่มพูนขึ้น แมแตวาการทดลองตอมาจะใชเวลาสําหรับการอบรมบทเรียน
ทางดานคียบอรดเพียงวันเดียว เด็กเหลานั้นก็ยังคงแสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของคะแนน แตเด็กกลุมอื่นไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ในการทดสอบคะแนนจากแบบทดสอบ Spatial-recognition สําหรับการอบรมบทเรียน
ทางดานคียบอรดเพียงวันเดียวพบวามีการเพิ่มพูนขึ้นของคะแนน แตสําหรับกลุมอื่นไมเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนน การทดลองนี้ยืนยันเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีตอการพัฒนาศักยภาพทางสมอง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของฟอลลอซซี่ (Fallozzi : 1981) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบของชุมชนตอการเขาไปเกี่ยว ของกับการ
ตั ด สิ น ใจของโรงเรี ย นท องถิ่ น ในมลรั ฐ นิ ว เจอร ซี่ ประเทศสหรั ฐ อเมริก า โดยสอบถามคณะกรรมการศึก ษา
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบที่ใชในการจัดการศึกษาควรขยายออกไปเปนรูปแบบของชุมชนเมืองดวยสวนฝายชุมชน
ควรเสนอนโยบายที่ตรงกับความสามารถของตนและสิ่งที่โรงเรียนควรคํานึงถึง คือ ความรับผิดชอบกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น และอยูในวิสัยที่เปนไปไดการปฏิบัติจะตองเปนไปอยางตอเนื่อง
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ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ด า นนโยบายและแผนการเรี ย นการสอน จากการศึ ก ษาพบว า ผู บ ริ ห ารควรมี น โยบายอนุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ชัดเจน และมีรูปแบบการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม
2. ดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา ผูบริหารควรสนับสนุนการศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนดนตรี
ไทยในหนวยงานอื่นโดยอํานวยความสะดวกในดานงบประมาณและการเดินทาง
3. ดานสื่อการเรียนการสอน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารควรสนับสนุนการถายทอดทักษะปฏิบัติวง
ดนตรีไทยในสถานศึกษาแบบจดบันทึกการเรียนรู และฝกทักษะปฏิบัติการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
4. ด า นงบประมาน จากการศึ ก ษาพบว า ผู บ ริ ห ารควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ใ หมี ก ารการสนั บ สนุ น
งบประมาณจากผูปกครอง หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน เพื่อประโยชนในการพัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในเขตการศึกษาอื่น ๆ
2. ความมีการศึกษาภาวะผูนําที่สงผลตอความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติ
วงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
3. ควรมีการศึกษาความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เชิงคุณภาพ เพื่อ
นําผลการวิจัยเชิงลึกมาตอบสนองความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก
มิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชน วัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 โดยจํ า แนกตาม เพศ และตํ า แหน ง กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ผู บ ริ หารโรงเรีย น คณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน ในปการศึกษา 2559 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย
การเปดตารางเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดของตัวอยาง จํานวน 234 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายคูภายหลัง โดยใชสูตรของเชฟเฟ
ผลการวิจัยพบวา
1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรีย นของ โรงเรียน
ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูงสุด ไดแก ดานการสงตอนักเรียน รองลงมา ไดแก ดานการ
ปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยสุด ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัด
จงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม
แตกตางกัน จําแนกตามตําแหนง ดานภาพรวม พบวา ผูบริหาร แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, เขตพื้นที่การศึกษา
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Abstract
The purposes of the study were :1) to determine the implementation for caring students
system of Chumchonwatjongko Mittapap 157 school under Lopburi primary education service
area office 2; 2) to compare the implementation for caring students system of
Chumchonwatjongko Mittapap 157 school under Lopburi primary education service area office
2 classified by sex, and position. The samples included 234 school administrators, teacher,
school board and parent of academic year 2016. The research instrument was a rating scale
questionnaire with a reliability index of 0.96. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation. T-test numerical value was also computed to test the null
hypothesis postulated in the study.
Based on the findings of the study, it was concluded that:
(1) The implementation for caring students system operation of Chumchon watjongko
Mittapap 157 school under Lopburi primary education service area office 2, in overall were at
high level. When taking each aspect into consideration, it was found that the highest level of
support for the students was in terms of referral, followed by protection, assistance, and student
correction. And the least help system is the getting to know students individually.
(2) In comparison of implementation for caring students system operation, found that
there was a significant difference by statistic at the .05 level on different sex and position.
Keywords : Student Caring System, educational service area

บทนํา
สังคมไทยในทุกวันนี้ มีความสับสนวุนวายเชนเดียวกับสังคมในทุกสวนของโลก การเปลี่ยนแปลงอยางกาว
กระโดดในเกือบทุกมิติ ทังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลของ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสื่อสาร นับเปนปจจัยเรงที่สําคัญทําใหโลกเกิดการไหลทะลักของ
ขอมูลขาวสารทั้งทางบวกและทางลบ และนับวันจะยิ่งทวีความซับซอนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปรากฏการณดังกลาว
สงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได กอใหเกิดปญหานานัปการ โดยเฉพาะตอเด็กและ
เยาวชนในวัยเรียน อาทิ ปญหาสุขภาพจิต เกิดความเครียดและปรับตัวไมได การฆาตัวตาย ปญหาการลวงละเมิดสิทธิ
การกลั่นแกลงรังแก ความรุนแรง และการทารุณกรรมในรูปแบบตาง ๆ ปญหายาเสพติด การไมประสบความสําเร็จใน
ดานการเรียนและอาชีพ เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546 : 3)
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากมีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของผูคนใหมี
ความซับซอนมากขึ้น หลายครอบครัวมีเวลาดูแลใกลชิดเพื่อดูแลอบรมสั่งสอนลูกหลานลดนอยลง และนักเรียนซึ่งเปน
เยาวชนที่มีประสบการณชีวิตไมมากนักความรูเทาไมถึงการณ จึงทําใหเกิดปญหาทั้งกับตนเองและสังคมไดงาย ดังนั้น
ความจําเปนในการสรางระบบภูมิคุมกันที่เขมแข็ง การมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยการ
ดําเนินการควบคูไปกับระบบการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเปนคนดี มีปญญามีความสุข ในขณะที่ความสําเร็จ
ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคน ทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่พอแม ผูปกครอง มีสวนสําคัญอยางมากที่จะชวยดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชดิ สังเกตพฤติกรรม
อยูเสมอ ทําใหทราบความเปลี่ยนแปลง และสามารถหาวิธีการปองกันหรือแกไขปญหาไดทนการณ เนื่องจากทุกปญหา
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ของนักเรียนลวนมีสาเหตุ และไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใด แตเปนการสั่งสมประสบการณที่มีผลในเชิงลบตอพฤติกรรม
ทั้งดานความคิด ความรูสึก และการกระทํา
โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในป
การศึกษา 2559 ประกอบดวย ขาราชการครูทั้งหมด 29 คน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 552 คน เปดทําการสอนตั้งแต
ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในการดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนไดดําเนินการบริหารงานตาม
โครงสรางการบริหารงาน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงบประมาณ และกลุม
บริหารทั่วไป ซึ่งไดมีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเปนประจําทุกปการศึกษา ทําใหโรงเรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียน
จะตองดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น
การแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน คือ การนําแนวการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน มาดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อใหคณะครูและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวม รวมคิด รวมดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในทุก ๆ ดาน ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรอง
นักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน และดานการสงตอนักเรียน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิ ดเห็นในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก
มิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยจําแนกตาม เพศ และตําแหนง

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การวิ จัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดํา เนิน การศึ กษาความคิดเห็นในการดํ า เนิน งานระบบดูแลช วยเหลือนั กเรียนของ
โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามรูปแบบของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 35) โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยมี ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. ตําแหนง

ความคิ ด เห็ น ในการดํ า เนิ น งานระบบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก
มิตรภาพที่ 157 ทั้ง 5 ดาน คือ
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน
4. ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน
5. ดานการสงตอนักเรียน
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น 596
คน จํานวน 552 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง
นักเรียน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดของตัวอยาง จํานวน 234 คน
โดยใชวิธีการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก
มิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสร า งเครื่ อ งมื อ โดยศึ ก ษาหลั ก การ ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง แล ว นํ า ผลการศึ ก ษามาสร า ง
แบบสอบถาม นํา มาใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC แลวจึงนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มาคํานวณ
เพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีวิธีของครอนบาค ไดเทากับ 0.96
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t – test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of Variance)

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวม อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนสูงสุด ไดแก ดานการสงตอนักเรียน รองลงมา ไดแก ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน
และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยสุด ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคลสูงสุด ไดแก การศึกษาเด็กเปนรายกรณี (Case Study) ทุกครั้งที่นักเรียนมีปญหา รองลงมา
ไดแก การใชแบบสัมภาษณผูปกครองและเยี่ยมบานนักเรียน และคาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจัก
นักเรียนเป นรายบุ คคลน อยที่สุ ด ได แ ก การใชแ บบประเมิ นพฤติ กรรมนักเรีย น (SDQ) เพื่ อวิ เคราะหนั กเรียนเป น
รายบุคคล และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ)
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ดานการคัดกรองนักเรียน พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการคัดกรอง
นักเรียน สูงสุด ไดแก การคัดกรองนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา เปนหองเรียนและ
ระดับชั้น รองลงมา ไดแก การใชเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อการคัดกรองนักเรียน และคาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียนนอยที่สุด ไดแก การรักษาความลับของผลสรุปการคัดกรองนักเรียนเปนกลุม
ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
สงเสริมและพัฒนานักเรียนสูงสุด ไดแก การพูดคุยใหการปรึกษาเบื้องตน รองลงมา ไดแก การจัดประชุมผูปกครองชั้น
เรียน (Cassroom Meeting) และคาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียนนอยที่สุด
ไดแก ประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนอยางตอเนื่อง
ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียนพบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน
การปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียนสูงสุด ไดแก บริการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือ
รองลงมา ไดแก บันทึกการชวยเหลือแกไขปญหาและติดตามผล และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกัน
ชวยเหลือและแกไขนักเรียนนอยที่สุด ไดแก ประสานงานผูท ี่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหานักเรียน
ดานการสงตอนักเรียน พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสงตอนักเรียน
สูงสุด ไดแก ติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนรองลงมา ไดแก ติดตอประสานงานดําเนินงานกับเครือขายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และคาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอนักเรียนนอยที่สุด ไดแก การวางระบบ
และประสานงานการดําเนินงานกับหนวยงานดานสาธารณสุขและเครือขายอื่น
2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจง
โกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียน
ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ใน
ภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ไมแตกตางกัน นอกนั้นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียน
ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง ดาน
ภาพรวม พบวา ผูบริหาร แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน เมื่อพบ
ความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวา คณะครู
แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการคัดกรองนักเรียน พบวา
ผูบริหาร แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการสงเสริมและ
พัฒนานักเรียน พบวา คณะครู และกรรมการสถานศึกษา ไมแตกตางกับ ผูปกครอง นอกนั้นแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน พบวา กรรมการสถานศึกษา แตกตางกับ ผูปกครอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการสงตอนักเรียน พบวา กรรมการสถานศึกษา
แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูวิจัยอภิปรายผลดังนี้
1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสูงสุด ไดแก ดานการสงตอนักเรียน รองลงมา ไดแก ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน และ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยสุด ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลนักเรียนอยางมีขั้นตอนที่ชัดเจน สอดคลองกับการบริหารทั้งระบบของ
สถานศึก ษา โดยอาศั ย ศั ก ยภาพและความสั ม พั น ธ ข องนั กเรีย นที่ มี ต อครู รวมทั้ ง การประสานสั ม พั น ธ ระหว า งครู
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของในการปองกัน แกปญหาและพัฒนาคุณภาพผู เรียนอยางเปนระบบ
และยั่งยืน สอดคลองกับ ลาเรส (Lares. 2003 : 4603 – A) ไดศึกษาความเขาใจหลักการและการปฏิบัติตามหลักการ
บริหารจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในดานวินัยนักเรียนเพื่อกําหนดคุณภาพของระบบการดูแลจัดการวินัย การแกป
ญหาวินัยนักเรียน ตลอดจนกําจัดอุปกรณบางประการในการแกปญหาวินัยนักเรียน เพื่อปรับปรุงคํานิยามที่เปนรูปธรรม
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีคุณภาพและระบบของพฤติกรรม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการไปเยี่ยมเยียนสํานักงานวินัย
นักเรียน นักเรียน ครู และผูปกครองในโรงเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน และสอดคลองกับ ประเสริฐ สวนจันทร
(2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชว ยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไป
หานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการคัดกรองนักเรียน และ
ตานการปองกันและแกไขปญหา ตามลําดับ และบรรทม รวมจิตร (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงแกน วิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ผล
การศึกษา พบวา 1) สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ นักเรียนโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอยคือ สภาพการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สภาพการบริหารจัดการและสภาพการดําเนินงาน ตามลําดับ 2)
ความพึงพอใจของนักเรียนตอดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ นักเรียนโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอยคือ การคัดกรองนักเรียน
การปองกันและแกไขปญหา การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การสงเสริมนักเรียน และการสงตอ ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจง
โกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียน
ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ใน
ภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ไมแตกตางกัน นอกนั้นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ การดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนความรับผิดชอบของทุกคน ทุกคนจึงตองตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองมีระบบการดูแล
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ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหกระบวนการทํางานเปนระบบมีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ ที่มีคุณภาพ ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
จะสงผลใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ แตบุคคลยอมแตกตางกันเสมอ สอดคลองกับ ประเสริฐ
สวนจันทร (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรีย นของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตามตําแหนงของบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดาน
ทุกดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (2552 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง สภาพ
การดํ าเนิ นงานระบบการดู แลชว ยเหลือนั กเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาบุ รีรัม ย เขต 2
ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีสถานภาพตางกัน มีการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียน
ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง ดาน
ภาพรวม พบวา ผูบริหาร แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐาน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสวนใหญเปนผูปกครอง จึงมองวา การ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 เปนกระบวนการดําเนินงานอยางมี
ขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานดังกลาว
และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน สงเสริมจาก
โรงเรียน และการดูแลชวยเหลือนักเรียนหมายถึงการสงเสริม การปองกัน และการแกไขปญหา ดวยวิธีการและเครื่องมือ
สําหรับครูที่ปรึกษา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
และปลอดภัยจากสารเสพติด จึงตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหกระบวนการ
ทํางานเปนระบบมีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทัง้
มีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ ประเสริฐ สวนจันทร (2553 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
จําแนกตามตําแหนงของบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต
1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายตานทุกตานพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตาม
จําแนกตามประเภทของโรงเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน เพียงดานเดียวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
สอดคลองกับ ผล พรมทอง (2555 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ที่เพศ ตําแหนง อายุราชการ และวุฒิการศึกษา ตางกัน
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ตลอดจนสอดคลองกับ เรณู ศรีสุภา (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบานคาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง เขต 18 ผลการศึกษา
พบวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จําแนกตามสถานภาพของครูและนักเรียนในโรงเรียน โดยรวม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน และดาน
การปองกันและแกไขปญหา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยสุด ไดแก ดานการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญตอการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยาง
เรงดวนจริงจัง โดยใหคณะครูเยี่ยมบานนักเรียน 100 %
1.2 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูงสุด ไดแก ดานการสง
ตอนักเรียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอไดเปรียบนี้นํามาเปนสวนของขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน และการ
สรางผลการดําเนินงานที่เกิดประสิทธิภาพตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในโอกาสตอไป
2.2 ควรมี การเปรีย บเทีย บการศึ กษาการดํ าเนิ น งานระบบดู แ ลชวยเหลื อนักเรีย นของ โรงเรีย นในสั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ
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การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
The Implementation of Sufficiency Economy Policy in School under Lopburi Primary
Educational Service Area Office 2.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

คมพีราภัส กันตะ
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท
ภาควิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ2)เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณทํางาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาที่อยูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 103 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายคูภายหลัง โดยใชสูตรของเชฟเฟ
ผลการวิจัยพบวา
1. การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงเรียงลําดับจากมากที่ สุดไปนอยที่สุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศของสถานศึกษา ดานการพัฒนาระบบเครือขาย
สถานศึกษาพอเพียง ดานภาระหนาที่ของสถานศึกษา และ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน
จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน และจําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา
ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง, เขตพื้นที่การศึกษา
Abstract
The purpose of the research (1) to study the implementation of sufficiency economy
policy in school under Lopburi primary educational service area office 2. (2) to compare
Implantation of sufficiency economy policy in school under Lopburi primary educational
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service area office 2 according to sex, educational background, and work experience, the
sample are school administrators under the jurisdiction of the Office of Lopburi primary
education area 2, 103 persons obtained by sampling. The research instrument was reliability
is 0.96, the data of analyzied using by frequency, percentage, mean, standard deviation and
independent sample t-test by one way analysis of variance if it was different the data shall
we test by sheffe post hoc comparision.
The research found that
(1) the implementation of sufficiency economy policy in school under Lopburi
primary educational service area office 2 the analysis results reveral high. When considering
each aspect, it was found that the Implementation of sufficiency economy policy in order
from highest to lowest : the teaching of the philosophy of sufficiency economy,
improvement of the environment and atmosphere of the school, development of sufficiency
educational network, the obligations of the school, and the development of teaching and
learning process respectively.
(2) the satisfaction of the implementation of sufficiency economy policy in school
under Lopburi primary educational service area office 2 the analysis results reveral high as
sex the overall picture is no different, educational background is different, and work
experience different significant at .05
Keywords : sufficiency economy policy, educational service area

บทนํา
จากกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานไวตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2517 มี
ขอความตอนหนึ่งวา “ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะสรางใหเมืองไทยพออยูพอกินมีความสงบและทํางานตั้งจิต
อธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ จะทําใหเมืองไทยอยูแบบพออยู พอกินมิใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยู
พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเราสามารถพออยู พอกินอยางนี้ไดเราก็จะยอดยิ่งได ” จนเกิด
เปนปรัชญาใหมของโลก คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวพระราชดําริที่พระราชทานแกพสกนิกรใหมี
“ภูมิคุมกัน” ในการดํารงชีพในโลกยุคปจจุบัน และไดพระราชทานพระราชกระแสนี้มาอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 30
ป และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางแกไข เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาวิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน เพื่อใหสมดุล
และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางและรวดเร็ว ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได เปน อย างดี ป จจุ บัน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ไดรับความสนใจจากหลายกลุม องคกร
(สุเมธ ตันติเวชกุล, 2543 : 2-3)
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนํานโยบายหลาย ๆ สวน รวมกับผลการดําเนินงานตาม
เปาหมายกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ 2551 มาจัดทําและประกาศเปน
นโยบายการศึกษา ปงบประมาณ 2552 มีสาระสําคัญที่กําหนดไวในกลยุทธที่ 1 คือ ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกใน
ความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกนักเรียนทุกคน (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551 : 23)
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ล พ บุ รี ไ ด จั ด ทํ า แ ผ น แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
จังหวัดลพบุรีเปนแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 - 2559) ที่มุงพัฒนาสังคมให
เปนสังคมแหงความรูนําพาไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรู
ฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานสรางรายไดนําพาประเทศใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและ
สังคมและสอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัด ลพบุรี (พ.ศ. 2551 - 2554) ที่มุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนหลักคือ
การผลิตอาหารปลอดภัยกระจายสินคาพัฒนาการทองเที่ยวและใหความสําคัญดานสังคมคือมุงพัฒนาสังคมให
เป น สัง คมน า อยู ตอบสนองป ญหาและความตอ งการของสั งคมในด า นคุ ณ ภาพการศึกษาที่ต องการใหผู เรีย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และตองการใหสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานที่จะสรางความเชื่อมั่นแกสังคมชุมชนวาสามารถพัฒนาบุตรหลาน
ใหมีคุณภาพเปนคนดีคนเกงและมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2, 2557 : 16-17)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางาน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การศึกษาการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาลพบุรี เขต 2 ผู วิจัยได ศึกษาตามแนวความคิด ของสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
กระทรวง (2551 : 163) ; หลักสูตรพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ; คํามาย บุญสนอง (2551 : 52) ;
ศิริพงษ กลั่นไพฑูรย (2552 : 12) ; ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 3-4) แลวมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดเปน
ขอบขายการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ไดทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ภาระหนาที่ของ
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศของสถานศึกษา และการพัฒนาระบบเครือขายสถานศึกษา
พอเพียง ดังแสดงในภาพที่ 1
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1. ปริญญาตรี
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5. การพัฒนาระบบเครือขาย
สถานศึกษาพอเพียง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
จํานวน 140 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
2 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดของตัวอยาง จํานวน 103 คน โดย
ใชวิธีการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสร า งเครื่อ งมื อ โดยศึ ก ษาหลั กการ ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วขอ ง แล ว นํ า ผลการศึ ก ษามาสร า ง
แบบสอบถาม นํามาใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC แลวจึงนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มา
คํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีวิธีของครอนบาค ไดเทากับ 0.96
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t – test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One - way Analysis of Variance)

ผล/สรุปผลการวิจัย
การดํ า เนิ น การตามนโยบายเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษาดังนี้
1. การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงเรียงลําดับจากมากที่ สุดไปนอยที่สุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศของสถานศึกษา ดานการพัฒนาระบบเครือขาย
สถานศึกษาพอเพียง ดานภาระหนาที่ของสถานศึกษา และ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ตามลําดับ
1.2 เปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
1.2.1 การเปรียบเทียบความแตกตาง จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ในทุกรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2.2 การดําเนินการจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของ
เชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา การศึกษาระดับปริญญาโท ไมแตกตางจากระดับปริญญาเอก นอกนั้นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานภาระหนาที่ของสถานศึกษา พบวา การศึกษาระดับปริญญาโท ไมแตกตางจาก
ระดับปริญญาเอก นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน พบวา การศึกษาระดับปริญญาโท ไมแตกตางจากระดับปริญญาเอก นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา การศึกษา
ระดับปริญญาตรี แตกตางกับระดับปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศของสถานศึกษา พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี แตกตางกับระดับปริญญา
โท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน และดานการพัฒนาระบบเครือขายสถานศึ กษา
พอเพียง พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี แตกตางกับระดับปริญญาโท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกนั้นไมแตกตางกัน
1.2.3 การดําเนินการจําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ในภาพรวมและรายดานทุก
ดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการ
ของเชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา ประสบการณนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกับประสบการณ 10-20 ป นอกนั้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานภาระหนาที่ของสถานศึกษา พบวา ประสบการณนอยกวา 10
ป แตกตางกับ 20 ปขนึ้ ไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน พบวา ประสบการณทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกคู ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ประสบการณนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกับ
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ประสบการณ 10-20 ป นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม
และบรรยากาศของสถานศึกษา พบวา ประสบการณนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกับประสบการณ 10-20 ป นอกนั้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 และดานการพัฒนาระบบเครือขายสถานศึกษาพอเพียง พบวา
ประสบการณนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกับประสบการณ 10-20 ป นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

อภิปรายผล
การดํ า เนิ น การตามนโยบายเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูศึกษาอภิปรายผลดังนี้
1. การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่การศึ กษาประถมศึก ษาลพบุ รี เขต 2 อยู ร ะดั บ มาก เมื่อพิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า การ
ดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงสูงสุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาจะเปนแหลงสรางผูเรียนใหมีความดี ความเกง และมีความสุข
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ประกอบกับไดรับนโยบายทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหจัดการศึกษาโดยใช “คุณธรรมนําความรู” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ อันประกอบดวย ความพอประมาณ การมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี รวมถึงความรู และ
คุณธรรม ดังนั้นสถานศึกษาที่นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักการในการบริหารจัดการและจัดการศึกษา
ใหกับผูเรียนยอมสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม สอดคลองกับ ปรียาดา สุขสวาง (2557 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาการบริหารจัดการการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก ดานที่มีระดับคุณภาพการปฏิบัติสูงสุด คือ ดานการพัฒนาบุคลากร และสอดคลองกับ อัจฉราวรรณ ใจยะเขียว
(2555 : บทคัดยอ) การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กรณีศึกษาโรงเรียนบานสันกอง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา
มีแนวทางการดําเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในโรงเรียน คือ (1) การบริหาร
จัดการสถานศึกษา ไดกําหนดนโยบาย โดยจัดทําแผนปฏิบัติงาน (2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจัด
ใหมีหนวยการเรียนรูปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น (3) ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดใหมีการแนะ
แนวและระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียน จัดใหมีกิจกรรมนักเรียนทั้งกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชมรม ชุมชุม สงเสริมใน
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน (4) ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน
ใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติภารกิจหนาที่ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2.1 การเปรียบเทียบความแตกต างค าเฉลี่ย การดํ าเนิ นการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพี ยงใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ในทุกรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปน
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เชนนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษามีการจัดการศึกษาใหไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง สอนให
นักเรียนถึงความพอประมาณในการดําเนินชีวิต มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลไมใชอารมณ รวมถึงการหมั่น
แสวงหาความรูเพื่อใหเกิดความรอบรูในดานตาง ๆ ฝกฝนตนเองใหมีความรอบคอบและระมัดระวังโดยใชสติปญญา
ในการทํางานและดําเนินชีวิต และเนนใหนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมมีความอดทนความขยันหมั่นเพียร ความสื่อ
สัตยการไมเบียดเบียนการแบงปนและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ สุกานดา มีสุขศรี (2558 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนก
ตามเพศ สรุปได ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมไมแตกตางกัน
2.2 เปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของ
เชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา การศึกษาระดับปริญญาโท ไมแตกตางจากระดับปริญญาเอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกนั้นแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อตอการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับสุกานดา มีสุขศรี (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
บริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคลากรตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และศรประภา พงษหัตถาศิลป (2557 : บทคัดยอ) ศึกษาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาสมุ ท รสาคร
ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนกตามตําแหนงหนาที่ครูและขนาดของโรงเรียน สรุปได
ดังนี้ 2.1) ครูที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนไมแตกตางกัน 2.2) ครูที่อยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยรวมและรายดาน ทั้ง 3 ดานตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารบุคคลและดานการบริหารทั่วไป มี 1 ดานที่ไม
แตกตางกัน คือ ดานบริหารงบประมาณ
2.3 เปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของ
เชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา ประสบการณนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกับประสบการณ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน ดวยการประยุกตหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จะตองมีความสอดคลองกับความ
ตองการของสถานศึกษาคนในชุมชน มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักวิชาการ รวมถึงการมี
ขอเสนอทางเลือกอื่น ๆ ใหเลือกหลากหลายหากมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษาควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสงเสริมใหบูรณาการการเรียนรูผานกิจกรรมเหลานี้เขาไป
ในการเรียนรูสาระตาง ๆ บูรณาการเขากับทุกวิชา ซึ่งสอดคลองกับ ระพีพรรณ คณาฤทธิ์ (2554 : บทคัดยอ)
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ไดศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนที่มีประสบการณเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงต่ํากวา 5 ป
และโรงเรียนที่มีประสบการณเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 5 ปขึ้นไป มีการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไมแตกตางกัน และสุกานดา มีสุขศรี (2558 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาการบริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร เขต 2
ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
สรุปไดดังนี้ ครูที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ บริหารงาน
บุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 การดํ า เนิ น การตามนโยบายเศรษฐกิจ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การดําเนินการตามนโยบายนอยที่สุด ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูอยางใกลชิด
ดวยการนิเทศภายใน
1.2 การดํ า เนิ น การตามนโยบายเศรษฐกิจ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การดําเนินการตามนโยบายสูงสุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอไดเปรียบนี้นํามาสรางแนวทางการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนการสอนของทุกวิชา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาปญหาที่สงผลตอการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในโอกาสตอไป
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของสังกัด
อื่น ๆ ตอไป
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ความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อนต อ การใช อํ า นาจของผู บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา มีวัตถุประสงคของการ
วิจัยดังนี้ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชบทบาทและหนาที่ของผูบริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา 2. เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชบทบาทและหนาที่ของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา โดยจําแนก
ตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน จํานวน 163 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random
sampling) โดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปน
แบบสอบถาม ซึ่งผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ภาษา ผานการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่น วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 จําแนกตามเพศและประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหาร, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract
The purposes of the study were: 1) to determine the The Opinion Of The Teacher
Extends The Power Using Of An Executive In The Foundation School Of Sakaeo
Primary Educational Service Area 2 Network Group Arayatamburapa; 2) to compare the
teachers opinions toward the school management classified by sex and working
experiences. The sample study was 163 teachers. The research instrument was a rating
scale questionnaire. The analysis of the data was accomplished by computation of
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percentage, mean, and standard deviation. T-test was sex to compute to test the null
hypotheses postulated in the study.
The research result can summarize as follows:
1. Teachers' Opinion toward Utilization of Administrators in Basic Education
Institutions Office of Sakaeo Primary Education Area 2, Burapha Civilization Network
the overall and individual opinions were at a high level.
2. The teaching staffs’ opinion towards use of authority of school administrators
in the each sex had not difference in the overall and each heading
Keyword : The Opinion Of The Teacher Extends The Power Using Of An Executive
, The Foundation School.

บทนํา
การปฏิบัติงานในหนวยงานทุกสังกัด ทุกองคกร ไมวาจะเปนหนวยงานขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือ
หนวยงานขนาดเล็ก หนวยงานตาง ๆ ยอมมีผูบริหารคอยกํากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย หรือตามวัตถุประสงคที่แตละหนวยงานไดวางไว การปฏิบัติงานผูที่คอยประสานงานใหงานนั้นดําเนิน
ไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย เปนไปไดดวยดี คือ ผูบริหาร การทํางานทุกอยางยอมมีอุปสรรคและปญหา ผู
ที่แกไขปญหายอมตองเปนผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาบางสวน ที่จะทําใหงานผานอุปสรรคตาง ๆ ไปดวยดี
การสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติ งานเปนสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับองคกร ผูบริหารจึงตองคํานึงถึงการปลูกฝง
จิตสํานึกที่ดี เพื่อสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมี ประสิทธิภาพ ฉะนั้นการทํางานที่ผิดพลาดที่เกิดจาก
ผูใตบังคับบัญชา หรือความผิดพลาดจากผูบริหารเองยอมตองมีในทุกหนวยงานผู บริหารถือเปนบุคคลสําคัญที่
ตองใชความระมัดระวังในการจัดภารกิจ หรือความรับผิดชอบใหกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเกิด
ความพอใจและมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือความพึงพอใจในการทํางาน
ตรงกับคํา ภาษาอังกฤษวา Job Satisfaction มีผูใหความหมายและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ไวหลาย
ทาน แตสวนใหญแลวมีเห็นใกลเคียงหรือสอดคลองกัน ดังนี้ ธนชัย ยมจินดา และเสนห จุยโต (2544 : 27)
ไดกลาวถึง ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ซึ่งหมายถึง ระดับความรูสึกของบุคคลในทางบวกหรือทาง
ลบตองาน ซึ่งประกอบดวย 1) ความพึงพอใจในการจายคาตอบแทน (pay) 2) ความพึงพอใจในผูบังคับบัญชา
(supervision) 3) ความพึงพอใจเพื่อนรวมงาน (co-worker) 4) ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ส ภ า พ ก า ร ทํ า ง า น
(work setting)5) ความพึงพอใจในตัวงาน (tasks) และ 6) ความพึงพอใจในโอกาสความกาวหนา
(advancement opportunities)
โรงเรียนเปนองคการทางการศึกษา ซึ่งมีหัวหนาสถานศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนเปนแกนกลางและ
เปนศูนยรวมของอํานาจบริหารภายในโรงเรียน มีหนาที่ควบคุมดูแลและเปนหลักใหจักรกลตางๆ เคลื่อนไหว
ผสมผสานสอดคลองกันไปอยางตอเนื่อง ภาระหนาที่ของผูบ ริหารโรงเรียนคือการบริหารโรงเรียนใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ วางไว ซึ่ง หลี กเลี่ ยงเรื่องอํานาจไปไมพน อํานาจเปนหัวใจสํ าคัญในการบริหารโรงเรียนเป น
เครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริหาร แตเนื่องจากอํานาจเปรียบเหมือนดาบสองคม จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารควร
จะทําความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจ และวิธีใชอํานาจใหเกิดประโยชน
อํานาจเปนปจจัยหลักของการใชภาวะผูนําองคการไมอาจจะดําเนินการไดตามหนาที่ถาไมมีการใช
อํานาจเพื่อใหบุคลากรทํางาน อํานาจเปรียบประดุจดังเชื้อเพลิง อํานาจเปนตัวพลังที่ทําใหกลไกขององคการ
ดําเนินตอไป ผูบริหารไมอาจทําหนาที่ไดถาปราศจากอํานาจที่จะสั่งการเปรียบประดุจหุนไลกาทีเดียว ผูบริหาร
ใชอํานาจควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหเขาเหลานั้น ทํางานใหบรรลุเปาหมาย ไมมี
ผูบริหารคนใดใชอํานาจที่เป นเสมือนวิถีทาง (means) เพื่อการอยูรอดของตนเองในองคการ อํานาจในกรณีนี้
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หมายถึง การควบคุมสิ่งแวดลอมในการทํางาน ถาผูบริหารไรซึ่งอํานาจ ผูบริหารผูนั้นจะไมไดรับการยอมรับ
หรือไมอาจใชอํานาจกระทําการสั่งการใหผูอื่นดําเนินการใหได ถึงแมวาอํานาจจะเปนสิ่งที่ มีความสําคัญมากแต
บางครั้งก็เปนเรื่องที่อันตราย ในทัศนเชิงนิเสธอํานาจอาจเปนเหตุใหบางคนกระทําการบางอยางอันเปนสิ่งไมพึง
ปรารถนาของมนุษยชาติทั่วไปก็ได เชน การคอรัปชั่น การใชอิทธิผลครอบงําทําใหระบบเสีย มีเรื่องฉาวโฉทาง
การเมือง และสรางปญหาทางสังคม บางคนแสวงหาอํานาจไวคอยชวยเหลือผูอื่น แตบางคนแสวงหาอํานาจไว
คอยรีดเนื้อเถือหนังผูอื่น (ประชุม โพธิกุล. 2556)
ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกลุมใหทําหนาที่เปนตัวแทนของกลุมเพื่อดําเนินงาน
ภายในโรงเรียน ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการตามวิถีทางและขอบเขตที่องคการไดกําหนดไว โดยมี บทบาท
และหนาที่จะสั่งการได ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูใชบทบาทและหนาที่ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เพื่อจะควบคุมบุคลากรในโรงเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ไดกําหนดขึ้น ถาผูบริหารโรงเรียนใช บทบาท
และหนาที่กดขี่บังคับมากเกินไปจะทําใหบรรยากาศในโรงเรียนเสียหาย ไมเอื้อ ตอการจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงมีความสําคัญมากในการใชอํานาจ เพราะอํานาจจะทําใหการปฏิบัติงานอยูในสภาพที่
ปกติ บรรลุตามเปาหมายและถามีวิกฤติเกิดขึ้น ผูบริหารจะเปนผูทําหนาที่แกไขสถานการณใหมีสภาพดีขึ้น ดังที่
แคนเทอร (Kanter,1979 ) ไดกลาววา ผูนําหรือผูบริหารองคการตองใชอํานาจเพราะตองจัดการหรือบริหาร
หากองคการใดผูบริหารไมมีอํานาจ มักนําไปสูรูปแบบการบริหารจัดการหรือการบริหารแบบเผด็จการ มุงเนนให
เชื่อฟงปฏิบัติตามโดยเครงครัด อํานาจเปนสิ่งที่ดีการใชอํานาจใหเปนและเกิดประโยชนเปนสวนสําคัญที่จะทําให
ผูบริหารมีประสิทธิภาพผูบริหารตองมีศักยภาพในการจัดสรรทรัพยากร การตัดสินใจ และการจูงใจใหมีการ
ตัดสินใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 124 โรงเรียน 1 สาขา ซึ่งแตละโรงเรียนมีแนวทางในการ
บริหารงานโดยการใชอํานาจตามนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการดําเนินงานจะตองไดรั บความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ตามโครงสรางการบริหารจัดการแบบนิติ
บุคคล ทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา
องคกรศาสนา เพื่อใหการขับเคลื่อนการใชอํานาจของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจากผลการดําเนินงานการใช
อํานาจการบริหารสถานศึกษาพบวามีหลายโรงเรียนที่ยังมีอุปสรรคและปญหาหลายประการ เชน ปญหาการ
บริหารงานดานบุคคล ปญหาการบริหารงานวิชาการ ปญหาการยึดติดกับรูปแบบการบริหารระบบราชการ
แบบเดิมที่รอการสั่งการจากสวนกลาง ซึ่งสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการใชอํา นาจบริหารงานที่ไมเหมาะสมของ
ผูบริหารสถานศึกษา กลาวคือ มีการใชอํานาจการบังคับบัญชาที่เขมงวด มีการนําขอกฎหมายหรือระเบียบ
กฎเกณฑ ต า ง ๆ มาใช อย างพร่ํา เพรื่อ เครง ครัด จนเกิน ไป มี การทํ า งานที่ เรง รีบ เพื่ อใหทั น ต อการประเมิ น
ตรวจสอบและมุงเนนผลงานมากเกินไป บางรายใชอํานาจตามอารมณและความพึงพอใจของตนเอง นอกจากนี้
ผู บ ริ ห ารบางคนยั ง สร า งอิ ท ธิ พ ลกั บ ตนเองโดยคํ า นึ ง ถึ ง เฉพาะประโยชน ข องบุ ค คลในกลุ ม ตนไม ยึ ด หลั ก
ผลประโยชน ข ององคก รและไม ยึ ด หลั กคุณธรรม เช น การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบประจํ า ป เป น ต น จึ ง
กอใหเกิดความขัดแยงในหนวยงานทําใหบรรยากาศการทํางานไมสดชื่นสงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแสดงใหเห็นวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษายังไมบรรลุตามเปาประสงคเทาที่ควร
และยังมีขอที่จะตองปรับเปลี่ยนใหมีความเปนธรรมมากขึ้น (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว
เขต 2 ,2553)
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จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงจําเปนตองศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรม
บูรพา เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาองคกรเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา
2. เพื่ อเปรียบเที ยบความคิด เห็นของครูผูส อนที่มี ตอการใชอํานาจของผู บริหารในสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา โดย
จําแนกตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
ในการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดทฤษฎีการใชบทบาทและหนาที่ของ เฮอรเซย และแบลนชารด ไดเสนอฐานตาง ๆ ไว 7 ดาน คือ อํานาจ
การใหร างวั ล (Reward power) อํ า นาจการบั ง คั บ (Coercive power) อํา นาจตามกฎหมาย
(Legitimate power) อํานาจอางอิง (Referent power) อํานาจความเชี่ยวชาญ (Expert power) อํานาจ
ขาวสาร (Information power) และอํานาจพึ่งพา (Ecological power)

สมมติฐาน
ครูผูสอนที่มีเพศและประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพาแตกตาง
กัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา 15 โรงเรียน จํานวน 234 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก 163 คน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2, 2558
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางสําเร็จของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยวิธี
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ดวยการกําหนดหนวยกลุมตัวอยางและสงแบบสอบถาม
โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล (จิตราภา กุณฑลบุตร 2550: 111) จํานวน 163 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปเปนขอๆไดดังนี้
1. ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา มีความคิดเห็นโดยภาพรวม
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และรายดานอยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา มีความคิดเห็น
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
จากการวิจัยความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา พบวาประเด็นที่นาสนใจ
ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. การแสดงความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา อยูในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายดาน ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอํานาจอางอิงมีการปฏิบัติสูงสุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพ หรือลักษณะทาทางที่ประทับใจในการพูด การแตงกาย มีพฤติกรรม
ทางการบริหารที่แสดงถึงคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธที่สามารถทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกเปนอันหนึ่ง
อันเดียว เปนพวกเดียวกับผูบริหาร มีความภูมิใจในตัวผูบริหาร เกิดความเคารพและศรัทธาตลอดจนมีความ
ปรารถนาเอาเปนแบบอยาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณ แกวกัณหา (2547) ไดศึกษาการใชบทบาท
และหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การใชบทบาท
และหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กษิภณ ชินวงศ (2550)ไดศึกษา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน สังกัด สํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึก ษาชลบุ รี เขต 3 ผลการวิ จั ย พบว า การใชบ ทบาทและหน า ที่ข องผูบ ริหารโรงเรีย น สั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของไสว พังคะบุตร (2553)ไดศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา การบริหารองคกรที่มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายยอมตองมีอิสระในการบริหารงาน ทั้งดาน
ทรัพยากรบุคคลและอํานาจหนาที่ในกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไว จึงมีความใกลเคียงกัน
2. ผลการเปรียบเทีย บความคิด เห็น ของครูผู สอนที่ มีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา จําแนก
ตามเพศพบวาโดยภาพรวมและรายดานครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารมีประสบการณในการทํางานในฐานะครูผูสอนมากอน จึงทําใหมีประสบการณในการยอมรับการใช
อํานาจจากผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบตางๆและเมื่อเขา สูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาแลวก็มีความเขาใจดี
วาควรจะใชอํานาจอยางไรจึงจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความสุขในการทํางาน เมื่อเปนผูบริหารสถานศึกษา
หลายปมากขึ้นและมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาหลายแหง ก็จะทําใหมีความสามารถในการใช
อํานาจที่เหมาะสมมากขึ้น สงผลใหครูผูสอนมีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาไดใชอํานาจเหมาะสมอีกดวย จึง
ทํา ใหการใช อํา นาจของผู บ ริหารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ตามความคิ ดเห็น ของครูผู ส อนไม แตกต า งกัน ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา อินตะปญญา (2547) ไดศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อําเภอเมืองเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ผูชวยผูบริหาร เห็นวาผูบริหารไดใชอํานาจตามกฎหมายใน
การบริหารสถานศึกษามากที่สุด ฐานอํานาจในการลงโทษนอยที่สดุ สําหรับครูผูสอน เห็นวาผูบริหารไดใชอํานาจ
ตามกฎหมายมากที่สุด สวนฐานอํานาจในการลงโทษนอยที่สุด เมื่อเปรียบความคิดเห็นของผูชวยผูบริหารและ
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ครูผูสอนตอสภาพและปญหาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน
สวนในด านการจําแนกตามประสบการณต างกัน ไมแตกต างกัน ทั้ง ในภาพรวมและรายดา น ทั้ งนี้ อาจเป น
เพราะวาผูบริหารสถานศึกษามีประสบการณในการทํางานในฐานะครูผูสอนมากอน จึงทําใหมีประสบการณใน
การยอมรับการใชบทบาทและหนาที่จากผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งกอนเขาสูตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองไดผานการอบรมหลักการบริหารการศึกษาดวย จึงมีความเข าใจดีวาควรจะใชอํานาจอยางไร
จึงจะเหมาะสมกับการบริหารงานในสถานศึกษานั้น ๆ และ เมื่อเปนผูบริหารสถานศึกษาหลายปมากขึ้นและมี
ประสบการณในการบริหารสถานศึกษาหลายแหง ก็ยิ่งจะทําใหมีความสามารถในการใชบทบาทและหนาที่ที่
เหมาะสมมากขึ้น สงผลใหครูผูสอนมีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาไดใชอาํ นาจเหมาะสมอีกดวย จึงทําใหการ
ใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา อินตะปญญา (2547) ไดศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหาร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมืองเชียงราย ผลการวิจัยพบวา เมื่อเปรียบความคิดเห็นของผูชวยผูบริหารและ
ครูผูสอนตอสภาพและปญหาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน
อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ แสงทับทิม (2547) ไดศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารที่
สงผลตอขวัญและกําลังใจของครูในสถานศึกษาเอกชน พบวา ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชอํานาจ
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีประสบการณตางกัน ไมแตกตางกัน
ทั้งในภาพรวมและรายดาน

ขอเสนอแนะ
จากการคนพบการวิจัย การอภิปรายผล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ครั้งตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ผูบริหารควรใชอํานาจในการบริหารงานโดยยึดนโยบายและระเบียบกฎหมายเปนหลักและมีการ
ประเมินติดตามผล กํากับ นิเทศติดตามงานอยางตอเนื่องเพื่อใหมีประสิทธิภาพการใชอํานาจในการบริหารยิ่งขึ้น
2. ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความรูความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อการมอบหมายงานที่ตรงตามความสามารถของบุคคลนั้นๆ
3. การดําเนินงานใดๆ หากผูป ฏิบัติงานมิไดปฏิบัติดวยความเต็มใจงานที่ไดยอมออกมาไดผลลัพธที่ไม
สมบูรณ ดังนั้น การใชอํานาจและการสรางบรรยากาศในองคกรยอมมีความสัมพันธในการสรางสรรคงานใหมี
ประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรผูเกี่ยวของ เชน นักการภารโรง กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผูปกครอง ผูนําชุมชน ที่มีตอการใชบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
เพราะอาจจะชวยใหคนพบขอแตกตางเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในดานการบริหารงาน
2. ควรมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการ
ใชอํานาจที่เปนจริงของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณตางกัน มีความสามารถในการบริหารตางกันให
สอดคลองสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบัน
3. ควรมีการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา ที่สงผลตอบรรยากาศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา เพื่อศึกษาวาการใชอํานาจ
ในดา นใดสง ผลต อบรรยากาศของสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานสัง กัดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาประถมศึก ษา
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สระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา มากที่สุด
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การจั ด สภาพแวดล อ มในสถานศึ ก ษาที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
Environmental Management in Schools Serving Learning and Teaching in the 21st
Century among Basic Education Schools under Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 2

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

จารุมาศ ฟุมเฟอย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของ
สถานศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน สั ง กัด สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 จํา แนกตามเพศ
ตําแหนง ประสบการณการทํางานและขนาดโรงเรียน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสัง กัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปการศึกษา 2558
จํานวน 1,876 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวนกลุมตัวอยาง 317 คน โดยตารางของ เครซี่และมอร
แกน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคามี คาอํานาจจําแนกได 0.90 มีคาความ
เชื่อมั่น 0.956 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความ
แตกตางโดยใชคาทีและคาเอฟ และทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของ เชฟเฟ
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มากที่สุด คือ ดานวิชาการ รองลงมา ดาน
กายภาพ และนอยที่สุด คือ ดานบริหาร ตามลําดับ
2. ผลวิเคราะหการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ดานวิชาการ และดานกายภาพ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามตําแหนง ดานวิชาการ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามประสบการณการสอน โดยรวม และดานวิชาการแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และขนาดสถานศึกษา โดยรวมและดานบริหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทางที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การจัดสภาพแวดลอม / เอื้อตอการเรียนการสอน / ศตวรรษที่ 21
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ABSTRACT
The purposes of this study included 1) to study the environmental management in
schools serving learning and teaching in the 21st century among the basic education
schools, and 2) to compare the environmental management in schools serving learning
and teaching in the 21st century among the basic education schools under Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 2 classified by gender, position, work
experience, and size of school. The population were employed with 1,876 teachers and
educational officials who have currently worked under Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 2 in 2015. A sample size of 317 was determined using the Krecie
and Morgan’s table.The data was collected by a rating-scale questionnaire with .956
reliability index and discrimination index. The data was analyzed by the computer
program.Statistics of data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test as
well as F-test for testing a means difference and multiple comparison test method by
Scheffe’. The findings were revealed as follows.
1. The overall and each aspect of opinions’ level analysis toward the
environmental management in schools serving learning and teaching in the 21st century
among the basic education schools under Chiang Rai Primary Educational Service Area
Office 2 were at high level; the aspect that gained the highest mean score was the
academic affairs, followed by the physical evidence, and administration as the least,
respectively.
2. The comparison of the environmental management in schools serving learning
and teaching in the 21st century among the basic education schools under Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 2 classified by status of the respondents,
considering in each aspect showed that the respondents with the difference of gender,
had the different opinions for academic affairs and the physical evidence with the
statistical significance at 0.05. Based on the classification of the different academic
affairs had the statistically different significance at 0.05 level. Moreover , the
classification of the overall opinions on work experience and the difference of academic
affairs had the statistically different significance at 0.05 level, the size of school as a
whole and the different administration had the statistically different significance at 0.05
level.
Keywords : environmental management / serving learning and teaching / the 21st
century

บทนํา
ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อ
เชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่
21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู
เพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจาก
ศตวรรษที่ 20 และ 19
การใหการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุน สรางสรรคทาทาย และซับซอน เปน
การศึกษาที่จะทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางเต็มไปดวยสิ่งท าทายและปญหา รวมทั้งโอกาส
และสิ่งที่เปนไปไดใหมๆ ที่นาตื่นเตนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาซึ่งจะตองพัฒนา
กําลังคนใหมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลก จึงไดมีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



( พ.ศ. 2558-2564) มีแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
ของชาติ (พ.ศ. 2557) ที่ใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางยั่งยืน และจากแนวโนมการปฏิรูปการศึกษาใน
หลายประเทศไดใหความสําคัญอยางมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมากยิ่งกวาเนื้อหา
ตํารา (content) ซึ่งผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุม ไดแก ทักษะพื้นฐาน คือทักษะที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อานออก เขียนได คิดเลขเปน ทักษะเพื่อทํางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการทํางาน
ของทุกอาชีพ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม และการ
สื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องตนของอาชีพที่สนใจ
ในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยได เขาสู ป ระชาคมอาเซีย น ซึ่ งจุ ด มุง หมายที่ สํา คัญ ที่ มีรวมกันในกลุ ม
ประเทศอาเซียนคือ การยกระดับการแขงขันของภูมิภาค การรวมแบงปนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางกัน
เพื่อนําไปสูการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (single market) เพื่อ
รองรับการปรับตัว การเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทาง
การศึกษารวมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและการรับรองระบบเทียบหนวยกิต ระหวางกัน จะนําไปสูการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงมี ความจําเปน ที่จะตองพัฒนา
กําลังคนใหเปนมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพรอมประชากรวัยเรียนใหมี
ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ในการจัดการศึกษาเพื่อชวยในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนานั้น จําเปนตองจัดการศึกษา
ที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถ มีความเจริญงอกงามทั้งทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคมและ
สติปญญา อันจะสงผลใหดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โรงเรียนจึงมีบทบาทสําคัญโดยตรงในการพัฒนา
เยาวชนใหเปนผูที่มีคุณลักษณะตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 บัญญัติวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรูต ลอดชีวิต อยางมีคุณภาพ
สถานศึกษาทุกแหงไดจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงสงเสริม
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเอง รักการเรียนรู อยางมีความสุข รูจักแสวงหาความรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ไดเรียนรูจาก
สื่อ เทคโนโลยีจากแหลงเรียนรูในและ นอกสถานศึกษา (กรมวิชาการ, 2556:17) ระบบการจัดการศึกษาทั่วโลก
จะใชวิชาเปนตัวตั้ง จึงสรางปญหามากมาย ฉะนั้นจําเปนตองศึกษาโดยใชความจริงเปนตัวตั้ง ซึ่งการศึกษาถึง
ความจริง มีอยู 3 เรื่อง คือ 1) ศึกษาใหรูรักตนเอง เขาใจพื้นฐานความเป นมนุษยตองเขาใจวาเรา มีวิญญาณ
รับรูไดจากตนเองและภายนอกแลวนํามาสังเคราะหใหสูงขึ้น ปจจุบันนักการศึกษาของเราสรางคน ใหพิการทาง
กายมากมายนัก2) ศึกษาใหเขาใจสภาพแวดลอม ซึ่งมีการเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลง อยูตลอดเวลามนุษยควร
ศึกษารวมไปกับความจริง ไมแยกจากสิ่งแวดลอมและสามารถสังเคราะหได นอกจากจะเขาใจสิ่งแวดลอมแลว
การเรียนก็ไมนาเบื่อ เกิดความสนุก 3) ศึกษาใหเขาใจปฏิสัมพันธ ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและวัดการศึกษา
ใหเกิดความสัมพันธเกื้อกูลตอกัน สภาพแวดลอมนั้น มีปฏิสัมพันธกับมนุษยมาตลอดเวลา ถ าศึกษาใหเขาใจจิต
คนจะเกิดในสภาพแวดลอมนั้น ประเวศ วะสี (2542:8-11)
การพัฒนาการจัดการศึกษาใหสําเร็จตามจุดมุงหมายนั้นมีปจจัยที่ชวยสนับสนุนอยูหลายประการ ซึ่ง
การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียนก็เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใน การ
พัฒนาการเรียนรู เปนแหลงสรางปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางครู นักเรียน ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศิษยเกาและประชาชนในทองถิ่นและเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อนักเรียนและ
ชุมชนดานพฤติกรรม ทัศนคติ คานิยม สติปญญาและสังคม ถาหากมีอาคารสถานที่ มีสภาพแวดลอมที่ดี ก็จะทํา
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ใหเกิดบรรยากาศที่ดีที่เอื้อตอการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ธเนศ ขําเกิด(2533:12 ) ที่กลาวไววา
บรรยากาศในโรงเรียนเปนสภาวะอันเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน แลวสงผล
ตอความรูของบุคคลและเปนสภาพที่ไมอาจจะมองเห็นหรือจับตองได แตเปนการสะทอนทางความรูสึก ซึ่งถา
โรงเรียนสามารถจัดบรรยากาศที่ดีไดจะชวยใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรูสึกพอใจ อบอุน รูสึก
ถึงความเปนเจาของและมีความตองการที่จะมาโรงเรียน เชนเดียวกับ กุ ลยา กอสุวรรณ (2553:100 อางถึงใน
ณัฐภัค อุทโท,2558:2 ) ไดใหแนวเกี่ยวกับความสําคัญการจัดสภาพแวดลอม ในโรงเรียนวาสิ่งแวดลอมในการ
เรียนรู ซึ่งสิ่งแวดลอมนี้อาจชวยสงเสริมใหเด็กสนใจและเรียนรู ไดมากขึ้น หรือทําใหเด็กเบื่อ ไมอยากเรียนได
สิ่งแวดลอมดังกลาว ไดแก สถานที่ หากเด็กนั่งแถวหนาของหองเรียน เด็ กยอมจดจอกับสิ่งที่ครูสอนไดมากกวา
เด็กที่นั่งแถวหลัง บรรยากาศของหองเรียน หากหองเรียนสงบ ไมวุนวาย เด็กจะสนใจการเรียนมากกวาหองที่มี
เสียงดังเกินไปหรือยุงเหยิง ไมเปนระเบียบ แสงและกลิ่น ก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งเมื่อเด็กตองอาน
หนังสือ แตแสงไมพอ เด็กจะตองเพงสายตามากเกินไป เด็กก็จะอานไดไมนาน อุณหภูมิ หากหองเรียนรอน หรือ
หนาวเกินไป เด็กจะไมสบายตัวทําใหเด็กไมสามารถจดจอกับสิ่งที่ครูสอนได นอกจากนี้ การดําเนินงานดาน
อาคารสถานที่ที่ดี ผูบริหารตองใชความรูความสามารถในการบริหารจึงจะทําใหการดําเนินงานจัดสภาพแวดลอม
ดานอาคารสถานที่ในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไวซึ่งจะตองครอบคลุมทั้งดาน
การจัดหา การดูแลรักษาความปลอดภัยและวางแผนการใชประโยชนใหเกิดคุณคาสูงสุดและควรเอาใจใสอยาง
ตอเนื่องเพราะสภาพแวดลอ มดานอาคารสถานที่เปนเสมือนหนาตาของสถานศึกษา บงบอกถึงวิสัยทัศนของ
ผูบริหารและความเอาใจใสของบุคลากรในโรงเรียนอันจะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนและสภาวะจิตใจของ
ผูใชอาคารสถานที่ สมาน ปรีชา (2548 : 14-17)
การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีความนาอยู นา เรียนรู เปนสิ่งที่ผูบริหารในหลายโรงเรียนให
ความสําคัญนอยมาก ซึ่งสวนใหญแลวมักจะมองวาการจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนยังไม
มีความจําเปน หรืออาจจะใชงบประมาณในการดําเนินการมากซึ่งอาจจะไมคุมกับผลที่ไดมา จึงไปเนนการพัฒนา
ดานอื่นๆมากกวาการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนาอยู จึงทําใหในบางโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู
หางไกลหรืออยูในถิ่นทุรกันดารไมเนนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียนและมักจะ
มุงเนนไปทางดานวิชาการที่อยูในหองเรียนหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนในดาน
ตางๆที่เปนงานหลักในการจัดการเรียนการสอนเทานั้นเพราะเกรงวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ในแตละปจะลดต่ําลง จึง
ทําใหบรรยากาศและสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของโรงเรียนยังอยูในเกณฑที่ไมไดมาตรฐานและยังไมเปนแหลง
เรียนรูที่ดีของนักเรียน
จากที่กลาวมาในขางตนนั้นจะเห็นไดวา ในการพัฒนาดานการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีความนาอยูเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง
ที่จะชวยสงเสริมนักเรียนใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นเนื่องจากสภาพแวดลอมในโรงเรียนนั้นถือเปนสวนหนึ่งที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของผูเรียนและสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนได การบริหารโรงเรียนที่เปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ จะสงเสริมใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อใหดําเนินไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวเพื่อให
สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
ที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในทั้ง 3 ดานคือ ดานกายภาพ ดานการบริหารและดานวิชาการ เพื่อใหเกิดผลดีแก
นักเรียนตามเปาหมายตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่ อศึ กษาการจั ดสภาพแวดล อมในสถานศึกษาที่ เอื้อต อการเรีย นการสอนในศตวรรษที่ 21ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของ
สถานศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน สั ง กัด สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 จํา แนกตามเพศ
ตําแหนง ประสบการณการทํางานและขนาดโรงเรียน
3.เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดเรื่องบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ กรมสามัญศึกษา (กรมสามัญศึกษา, 2536: 2) มีกรอบความคิดที่ควบคุมงานทั้ง
4 กลุมงาน ของการบริหารสถานศึกษาที่มีผลตอการจัดสภาพแวดลอม ดังเชน ดานบริหารก็จะครอบคลุมใน กลุ
มงานบริหารทั่วไป กลุ มงานแผนและงบประมาณ กลุ มงานบุคลากร ดานวิชาการ ก็ครอบคลุม งานวิชาการ
และดานกายภาพก็จะเปนผลงานของงานทั้ง 4 กลุม ที่เปนตัวบงชี้สภาพแวดลอมของ สถานศึกษาที่เปนรูปธรรม
จึงไดนํามาใชเปนกรอบการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
1. เพศ
2. ตําแหนงหนาที่
3. ประสบการณในการทํางาน
4. ขนาดของสถานศึกษา

ตัวแปรตาม

การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่
เอื้อต อการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่
21ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1. ดานกายภาพ
2. ดานบริหาร
3. ดานวิชาการ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปการศึกษา 2558 ครู ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน และ
ประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมสรวยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จํานวน 56 แหง รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,876 คน
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2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ สุมจากประชากร คือ ผูบริหาร ครูผูสอน และประธานกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมสรวยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
จํานวน 56 แหง ใชตารางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-608) ในการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางครู จํานวน 317 คน ทําการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) ตาม
สัดสวนของขนาดสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน คือ แบบสอบถามการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต2 มีคาอํานาจจําแนกได 0.90 มีคาความเชื่อมั่น .956 ซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ตําแหนงหนาที่
ประสบการณในการทํางานและขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับ การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางความคิดเห็น การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
1. ขอหนั ง สือจากสาขาวิ ช าการบริหารการศึกษามหาวิ ท ยาลั ยเวสเทิ รน -เชี ยงราย ถึง ผูบ ริหาร
สถานศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 เพื่อขออนุญาต
และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ถึง โรงเรียนในอําเภอ
แมสรวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ
5. จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามแลว นําคะแนนที่
ไดจัดพิมพลงเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่กําหนดไว โดยแบง
ออกเปน ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย เพศ ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางานและขนาดของสถานศึกษา โดยการแจกแจง
ความถี่และหาคารอยละ
2. การวิ เคราะห ขอ มู ล แบบสอบถามตอนที่ 2 เป น ข อคํ า ถามเกี่ ย วกั บ การจั ด สภาพแวดล อ มใน
สถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การวิเคราะหใชคาเฉลี่ย ( & ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2.1 แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนด
น้ําหนักคะแนน ดังนี้
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ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับนอยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับนอย
ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับมากที่สุด
2.2 การแปลความหมายของคะแนน เปนการวิเคราะหเพื่อทราบระดับการจัดสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่
เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อยูในระดับใด โดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซึ่งอาศัยเกณฑของ บุญชม
ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2535 : 23-24) แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนดไวดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
3. วิเคราะหเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม
และรายดาน ดวยการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
3.1 จําแนกตามเพศ และตําแหนงหนาที่ ของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบคาที (t-test แบบ
Independent Samples)
3.2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถาพบความแตกตาง ทดสอบรายคูดวยวิธีการ
ของเซฟเฟ (Scheffe's Method)

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปใน
ประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ( X = 3.98) เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า มากที่ สุ ด คือ ด า นวิ ช าการ
( X = 4.04) รองลงมา ดานกายภาพ ( X = 3.95) และนอยที่สุด คือ ดานบริหาร ( X = 3.94) ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาในรายดาน พบวา
1.1 ดานกายภาพ อยูในระดับมาก ( X = 3.95) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ โรงเรียนไดรับการตกแตงดวยไมดอก ไมประดับและสวนหยอมจนมีความรมรื่น สวยงาม
( X = 4.15) รองลงมา คือ โรงเรียนมีสถานที่พักผอนอยางเหมาะสมภายในสวนตางๆของบริเวณโรงเรียน เชน ที่
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นั่งพัก สวนหยอม ( X = 4.13) และระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คือ โรงเรียนใหความสนใจ ติดตาม ดูแล
บํารุงรักษาสนามกีฬาและลานกิจกรรมอยางตอเนื่อง ( X = 3.82) ตามลําดับ
1.2 ดานการบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.94) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ผูบริหารสามารถสรางบรรยากาศในการประชุมอยางเปนไปตามหลัก
ประชาธิปไตย และผูบริหารมีการยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกครูที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
( X = 4.09) รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู เพื่อ
ความกาวหนา ( X = 4.07) และระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตามงานที่ได
มอบหมายใหกับครูอยางใกลชิด ( X = 3.85) ตามลําดับ
1.3 ดานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ครูสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งในและ
นอกโรงเรียน และครูสามารุจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอม ( X = 4.26)
รองลงมา คือ ครูใหความสนใจแกนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียนและเขาไปชวยเหลืออยางตอเนื่อง ( X = 4.25)
และระดั บ ความคิ ดเห็น น อ ยที่สุ ด คื อ ครูส ามารถจั ด บรรยากาศที่ กระตุ น การเรีย นรู และสามารถสรา ง
ประสบการณที่ดีใหแกผูเรียน ( X =3.80) ตามลําดับ
2. ผลวิเคราะหการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณารายดานพบวา
2.1 ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี เพศแตกต า งกัน มี ค วามคิดเห็น ต อการจั ด สภาพแวดล อมใน
สถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานบริหาร มี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.2 ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ตํ า แหน ง หน า ที่ แ ตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การจั ด
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไมแตกตางกัน สวนดานวิชาการ มีความคิดเห็น
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัด
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนดานกายภาพ และดานบริหาร มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.4 ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ข นาดสถานศึ ก ษาแตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การจั ด
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไมแตกตางกัน และรายดาน ดานการบริหารหลักสูตร
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถอภิปราย
ผลในประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้
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1. ผลวิเคราะหระดับความคิดเห็นการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มากที่สุด คือ ดานวิชาการ รองลงมา ดานกายภาพ
และนอยที่สุด คือ ดานบริหาร ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการสภาพแวดลอมที่ดีสงผลตอการจัดการ
ทางวิ ช าการให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม พู ล ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารการศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ดั ง นั้ น ผู ต อบ
แบบสอบถามจึงใหความสําคัญกับการจัดการสภาพแวดลอมตองวามีความสําคัญในระดับมาก ลักษณะทาง
กายภาพในการจัดการสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะสงผลใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู มีผลสําคัญดาน
จิตวิทยาพื้นฐานในการพัฒนาทางการศึกษา สวนการบริหารเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดนโยบายชวยสงเสริมให
เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาใหสามารถนํามาประยุตกจัดการการศึกษา
ให เ อื้ อ ต อ การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ได สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วิ ท ยา วิ ท ยวงศาโรจน
(2552 : 69 - 70) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบานวังดินสอ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ใน 6 ดาน คือ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
รุงนภา คนเล (2553 : 52-53) ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทวัน มุสิกบุตร
(2553:60 - 61) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของโรงเรียนสวางบริบูรณวิทยา
จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดล อมทางการเรียนของโรงเรียนสวางบริบู รณวิทยา
จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรายุ คุณสืบพงษพันธ
(2554: 59-62) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนพงศสิริวิทยา
จังหวัดชลบุรี ใน 4 ดาน คือ ดานอาคารสถานที่ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานกลุมเพื่อน และดานการ
บริหารงาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
1.1 ดานกายภาพ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ โรงเรียนไดรับการตกแตงดวยไมดอก ไมประดับและสวนหยอมจนมีความรมรื่น สวยงาม รองลงมา คือ
โรงเรียนมีสถานที่พักผอนอยางเหมาะสมภายในสวนตางๆของบริเวณโรงเรียน เชน ที่นั่งพัก สวนหยอม และ
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คือ โรงเรียนให ความสนใจ ติดตาม ดูแล บํารุงรักษาสนามกีฬาและลานกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจะจัดและสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพตางมีสภาพของ
ปญหาหรือความตองการจําเปนที่แตกตางกัน การสรางสรรคการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสม อยู
ในหลักการของ "การรวมคิด รวมทํา" ซึ่งเปนการเสริมสรางความรูสึกที่ดี ความรูสึกของการมีสวนรวม ความรูสึก
ของความเปนเจาของ โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเปนหัวใจของการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานแนวคิดของ อรุณ
ชัย กัณฑภา (2548 : 21) กลาววา สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอมที่เปนวัตถุ เชน บริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ สิ่งชี้วัดถึง
ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี ไดแก ความชุมชื่น การถูกสุขลักษณะ ความรมรื่น ความสวยงาม ความ
สะอาด ความเปนระเบียบ ความสะดวก ฯลฯ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมทรง สรรพสาร (2547:125-132) ได
ศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนบานคูเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพแวดลอมดานสังคมและจิตใจ มีความสําคัญตอการเรียนรูของ
นักเรียนเพราะสภาพแวดลอมทางกายภาพทําใหนักเรียนเกิดความสนใจการทํากิจกรรมการเรียนรูและการเรียน
ภายใตสภาพแวดลอมที่มีความสุขและสภาพแวดลอมทางสังคมและจิตใจมีความสําคัญตอพัฒนาการดานการ
ปรับตัวของนักเรียนการเลียนแบบจากครูที่เปนตนแบบที่ดี
1.2 ดานการบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ผูบริหารสามารถสรางบรรยากาศในการประชุมอยางเปนไปตามหลักประชาธิปไตย
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และผูบริหารมีการยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกครูที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ
ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู เพื่อความกาวหนา และระดับความ
คิดเห็นนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตามงานที่ไดมอบหมายใหกับครูอยางใกลชิด ตามลําดับ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีบทบาทในการกําหนดนโยบายในการสเสริมการจัดการสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับโรงเรียนที่เอื้อตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใหเกิดการยอมรับของครูและนักเรียน ผูบริหารมีบทบาท
สรางความรักความผูกพันและปรารถนาดีตอโรงเรียนของเขา จึงควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจรวมวางแผน จัดสภาพแวดลอมในโรงเรี ยนภายใตการแนะนําของผูบริหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ
อมรพงศ พันธุโภชนและจรุณี เกาเอี้ยน (2558:44) ไดศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกลุมลําภู – บางนาค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ตามความคิดเห็น
ของครูผูสอนที่มีตอระดับการบริหารสภาพแวดลอม ดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน และ อยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทวัน มุสิกบุตร (2553:60 - 61) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจตอการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนของโรงเรียนสวางบริบูรณวิทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจตอการจัด
สภาพแวดล อ มทางการเรี ย นของโรงเรี ย นสว า งบริ บู ร ณ วิ ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น
สภาพแวดลอมดานการบริหาร อยูในระดับมากสอดคลองกับแนวคิดของ วิชิต เทพประสิทธิ์ (2549:ออนไลนอาง
ถึงในทรรศนีย วราหคํา,2554:15) กลาววา สภาพแวดลอมทางการบริหารการจัดการ ไดแก การดําเนินการใด ๆ
ภายในโรงเรียนใหการปฏิบัติงานสําเร็จลงดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากร ซึ่งสังเกตไดจากการดําเนินงาน
อยางมีระบบ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคนในโรงเรียนยิ้มแยมแจมใสเปนมิตรตอ
กัน รักใครกลมเกลียวกัน ฯลฯ ลักษณะการบริหารการจัดการที่กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีนั้น เริ่มตั้งแตการกําหนด
นโยบาย ควรใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม มีการนําขอมูล จากการสํ ารวจสภาพปจจุบันมากําหนดเป น
นโยบายในการแกปญหาและพัฒนางานของโรงเรียน การมอบหมายงานหรือการสั่งการก็เปนไปตามสายการ
บังคับบัญชา แจมชัด เหมาะสมกับความสามารถ ไมเกินกําลัง มอบหมายงานแลวติดตามดูแล ชวยเหลือ ถามไถ
ดูแลความเหน็ดเหนื่อย ยกยองชมเชย มีการสรางขวัญกําลังใจจัดสวัสดิการใหหลาย ๆ รูปแบบ เปนตน
1.3 ดานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ ครูสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งในและนอก
โรงเรียน และครูสามารุจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอม รองลงมา คือ ครู
ใหความสนใจแกนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียนและเขาไปชวยเหลืออยางตอเนื่อง และระดับความคิดเห็นนอย
ที่สุด คือ ครูสามารถจัดบรรยากาศที่ กระตุนการเรียนรู และสามารถสรา งประสบการณที่ดี ใหแกผูเรีย น
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการสภาพแวดลอมสถานศึกษาในพื้นที่ใหความสําคัญเปนอยางมาก
โดยเฉพาะพยายามจัดการสภาพแวดลอมใหมีสวนสงเสริมและเอื้อตอการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพราะ
สามารถสนับสนุนทางวิชาการตางๆ ที่จะทําใหนักเรียนสนุก ภายใตการเรียนรูทีมีชีวิตชีวา เกิดการเรียนรูที่
สนุกสนาน ทําใหนักเรียนสามารถเกิดความคิดสรางสรรค และจินตนาการในการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น สอดคลอง
กับ งานแนวคิ ดของ วิ ชิต เทพประสิท ธิ์ (2549:ออนไลนอางถึงในทรรศนี ย วราหคํ า ,2554:15) กล าวว า
สภาพแวดลอมทางวิชาการ ไดแก การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน ตลอดจนการ
จัดบริการเพื่อสงเสริม สนับสนุนทางวิชาการตาง ๆ ที่จะทําใหนักเรียนไดรับความรู ประสบการณใหมากที่สุด
ภายใต บรรยากาศที่ มี ชี วิ ตชี ว า แจม ใส น าเรีย นรู สอนสนุก เรีย นสนุ ก ครูรักเด็ ก เด็ กรักครู รักเพื่อน ไม มี
บรรยากาศแหงความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล ทุ กคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา "อยากมาโรงเรียน" การจัด
สภาพแวดลอมทางวิชาการ ที่สงเสริมใหเกิดบรรยากาศดังกลาว ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรง
ตามจุดประสงคการเรียนรู สงเสริมความสามารถของนักเรียนแตละบุคคล ใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการ
เรียนการสอน แลวดําเนินกิจกรรมดวยความเปนกันเอง ใหเกียรติซึ่งกันและกัน สงเสริมการเรียนเปนกลุ ม
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ชวยกันคิด ชวยกันทําระหวางผูสอนและผูเรียน สภาพแวดลอมเชนนี้จะทําใหทุกคนมีความสุขมีความมั่นใจ และ
ตระหนักในคุณคาของตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 15-29) กําหนดหลักการ
จัดกระบวนการเรียนรู โดยใหสถานศึกษาและ หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุน ใหครูผูสอน
จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนตลอดจนสิ่งที่เอื้ออํานวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนตอการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ที่ไดระบุสาระสําคัญของมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
และมาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล อมและ
บริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของคนจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด การ
เตรียมคนใหสามารถเผชิญสถานการณที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จําเปนจะตองใชการศึกษาที่
มีคุณภาพซึ่งปจจัยที่สําคัญ คือองคประกอบในดานการจัดการเรียนการสอนของครูแตการที่จะทําใหครูมีความ
ตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใดนั้น สภาพแวดลอมในการทํางานยอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของบุคลากร ชวยเสริมสรางความพึงพอใจในการทํางานและความรูสึกประทับใจของบุคลากร ในการทํางานมี
ผูใหความหมายไวหลายแนวอาทิ สภาพแวดลอมในการทํางานหมายถึง พฤติกรรมเหตุการณบรรยากาศทาง
วิชาการแบงออกเปน 4ดาน ไดแก ดานเพื่อนรวมงาน ดานการเรียนการสอน ดานการชวยใหการบริหารบุคลากร
ประสบความสําเร็จ
2. ผลวิเคราะหการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ และประสบการณในการทํางาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงหนาที่ และขนาด
สถานศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และรายดาน ดานการบริหารหลักสูตร แตกตางกัน อยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิติ ท างที่ ร ะดั บ 0.05 ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะเพศชายและหญิ ง ต า งมองเห็น ถึง การจั ด การ
สภาพแวดลอมไดแตกตาง เพราะแนวคิดในการใสใจดานรายละเอียดตางๆ ที่แตกตางกัน ประสบการณมีผลทํา
ใหเกิดแนวคิดในการจัดการสภาพแวดลอมที่ตางกันออกไป เนื่องจากการเรียนรูที่ไดรับของแตละคนแตกตางกัน
สวนตําแหนงหนาที่มีความคิดเห็นไมตางกัน เพราะจากตามสายงานตองไดรับมอบหมายตามหนาที่ หน าที่ที่
จะตองดําเนินตามนโยบายตามที่ไดรับมอบหมายเหมือนกัน ขนาดสถานศึกษามีความคิดไมตางกันในเรื่องการ
จัดการสภาพแวดลอมที่ตองการสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อเอื้อตอการเรียนรูไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เดนชัย วงษชาง (2556:71) ที่ไดศึกษาสภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพัน
พิทยาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยองผลการเปรียบเทียบสภาพแวดลอม
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง จําแนกตามเพศ พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรรศนีย วราหคํา
(2554:70) ได ศึ กษาการจัด สภาพแวดลอมที่ เอื้อต อการเรีย นรูของโรงเรีย นวั ดจั น ทรป ระดิ ษฐาราม สั ง กัด
สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา 1.การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวั ด
จันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตาม
ความคิดเห็นของครู เมื่อจําแนกตามประสบการณการสอน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.01 โดยครู ที่ มี ป ระสบการณ ส อนตั้ ง แต 10 ป ขึ้ น ไป มี ค วามเห็ น ต อ ระดั บ ปฏิ บั ติ ม ากกว า ครู ที่ มี
ประสบการณสอนต่ํากวา 10 ป และเมื่อจําแนกตามระดับชั้นที่สอน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยครูที่สอนระดับ ประถมศึกษา มีความคิดเห็นต อระดับปฏิบัติมากกวาครูที่ สอนระดั บ
ปฐมวัย 4.เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัด
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สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของนักเรียน จําแนกตามเพศของนักเรียน พบวา มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนเพศหญิง มีความเห็นตอระดับปฏิบัติมากกวา
นักเรียนเพศชาย

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัย การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในครั้งนี้พบประเด็นที่
นาสนใจ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานกายภาพ ควรปรับปรุงอาคารเรียน มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใชกิจกรรมเพื่อ
จัดการเรียนรูตางๆได ทั้งนี้โรงเรียนตองกําหนดตารางการดูแลและบํารุงรักษา โดยใหความสนใจ ติดตาม ดูแล
บํารุงรักษาสนามกีฬาและลานกิจกรรมอยางตอเนื่อง อีกทั้งตองโรงเรียนตองออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน เชน จัดใหมีที่รองรับขยะหรือเตาเผาขยะอยางถูกตอง
2. ด า นการบริ ห าร ผู บ ริ ห ารจะต อ งมี เ ป น ต น แบบที่ ดี ใ นการสร า งแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัด การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยตองวางตั วเปนแบบอย างในการดูแลรักษา
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ผูบริหารตองมีการนิเทศ กํากับ ติดตามงานที่ไดมอบหมายใหกับครูอยางใกลชิด และ
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามผลการดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จ ผูบริหารตองสงเสริม สนับสนุนใหมี
การจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับครูและนักเรียน เพื่อสรางการมีสวนรวมในการจัดการสภาพแวดลอม
3. ดานวิชาการ การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตองมีสวนสงเสริมวิชาการ ดังนั้นผูบริหารและครูควร
มีสวนรวมในการนําความสามารถจัดบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรู โดยมีสวนรวมในการกําหนดสภาพแวดลอม
และสามารถสรางประสบการณที่ดีใหแกผูเรียน ผูบริหารและตองมีสวนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริ มให
นักเรียนมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน เด็กเกงสอนเด็กออน และที่สําคัญอีกประการครูตองมีสวนใหกําลังใจ
เสริมแรงแกนักเรียนที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดบรรลุเปาหมาย
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. ควรศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการการจัดการการสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีผลตอการ
จั ด การสภาพแวดล อมภายในสถานศึก ษาของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หรือไม
4. ควรศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพโดยการจัดประขุมกลุมวิชาการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ระดมแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับพื้นที่การศึกษา สรางความเชื่อมโยงกับโรงเรียนในพื้นที่ แลกเปลี่ยนการเรียนรู เกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดลอมใหสงเสริมการเรียนรูแกนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
5. ควรมึการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดสภาพแวดลอมภายในพื้นที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กับการจัดการสภาพแวดลอมของในตางประเทศ
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานการนิเทศงานวิชาการ ตามความคิดเห็น
ของปฏิบัติการสอนผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.37 เพศ
ชาย รอยละ 32.63 มีระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี รอยละ 81.05 สูงกวาปริญญาตรี รอยละ
18.95 และมีประสบการณการปฏิบัติงานสวนใหญ ปฏิบัติ 10 ปขึ้นไป ป รอยละ 70.53 ปฏิบัติงานนอยกวา 10
ป รอยละ 23.47
การนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับการนิเทศงานวิชาการอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับจากมาก
ไปหาน อย ได แก ด า นหลั กสู ต รและการบริห ารหลั ก สู ต ร ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน ด า นการวั ดและ
ประเมินผล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ ดานการวิจัยในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
เปรียบเทียบความคิดเห็นในการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
จําแนกตามเพศ พบวา ครูมีความคิดเห็นทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของ
ครูในการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับการศึกษา
พบวา ครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน พบวา ครูมีความ
คิดเห็นในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
การวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การนิเทศ , งานวิชาการ , โรงเรียน
ABSTRACT
Research study A study on the state of academic supervision of secondary
schools in Chana District, Songkhla Province. To study the state of academic
supervision of secondary schools in Amphoe Chana. Songkhla province, according to
the opinions of the teaching teachers. To compare the state of academic supervision in
secondary schools in Chana district. Songkhla Province according to the opinions of
teaching teachers by sex. Education And work experience And to study the suggestions

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10


for the implementation of academic supervision. According to the opinions of the
teaching, the results of the study are summarized as follows:
General information of the respondents The majority of respondents were
female, 67.37% male, 32.63% male, 81.05% had bachelor degree, 18.5% higher than
bachelor degree, and had more than 10 years experience. 70.53 per cent less than 10
years, 23.47 per cent.
High School Secondary School Supervision in Chana District Songkhla province
is at a high level. When considering each aspect, it was found that there was a high level
of academic supervision at all levels. In order from descending order to curriculum and
curriculum management. The teaching and learning. Measurement and evaluation
Quality assurance in education and classroom research. Have the least mean
Comparison of opinions on the academic supervision of secondary schools in
Amphoe Chana, Songkhla, by gender, found that the teachers' opinions were not
significantly different. Songkhla Province by level of education showed that teachers
had no overall picture. According to the experience, it was found that teachers had
different opinions at the .05 level of significance. Measurement and evaluation There
were statistically significant differences at the .05 level.
Keywords : Supervision, academic work, school

บทนํา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน และวางแผนการ
พัฒนาการศึกษา มีการจัดการศึกษาใหสอดคลองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และดําเนินการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
เปนหนวยงานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามที่หลักสูตรตองการ การพัฒนาคุณภาพถือวาเปนความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียน ในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติและใชการนิเทศเปนเครื่องมือในการบริหาร การนิเทศจึงมีความสําคัญในการพัฒนาครูใหมีศักยภาพ
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลอันนําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุง
พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู โดยใหการชวยเหลือ แนะนํา ควบคุมเพื่อให งานมีคุณภาพและเสร็จตาม
กําหนด
จากสภาพการดังกลาว เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนอยาง
ชัดเจน การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจะสงผลตอการพัฒนาการเรียนของเยาวชนในทุกดาน
ดังนั้ น จึงมี ความจํ าเปนอยา งยิ่ง ที่โ รงเรียนจะตองมี การปรับปรุงการปฏิบั ติงานการนิ เทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง นอกจากนี้นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุอีกวา สถานศึกษาจะตอง
พัฒนาผูเรียนใหไดคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น จึงกําหนดให
โรงเรียนดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเนนใหโรงเรียนจัดระบบการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาโดยใชกระบวนการนิเทศภายใน การนิเทศการศึกษาจะชวยใหครูปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการ
สอนและสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จและสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จะตองคํานึงถึงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยกระบวนการขั้นตอนที่เปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งกรมสามัญ
ศึกษาไดกําหนดการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใหผู ใหการนิเทศปฏิบัติเปน
ขั้นตอน ประกอบดวย ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและ
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ประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา.
2542 : 2)
จากการประมวลการศึกษาดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสภาพการนิเทศงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เนื่องจากกระบวนการนิเทศดังกลาวเปนกระบวนการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่ง
จะสงผลใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยรวม นอกจากนี้กระบวนการนิเทศที่เปนขั้นตอนจะ
ชวยใหผูบริหารและบุคลากรภายในโรงเรียนรวมกันพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เปนการสรา งขวัญและกําลังใจ
อันนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนางานใหเปนระบบและแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนได

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาตามความ
คิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน ใน 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่ อเปรีย บเที ย บความคิ ด เห็น ของครูป ฏิ บั ติ การสอนต อสภาพการนิ เทศงานวิ ช าการโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการปฏิบัติงาน
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานการนิเทศงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและวิเคราะหแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับงานการนิเทศงานวิชาการ
ซึ่งมีนักการศึกษา เชน แฮริส (Harris. 1985) ฉวีวรรณ พันวัน (2551) อุทยาน พัฒนยัง(2552) และพัชรินทร
ช ว ยศิ ริ (2554) ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได นํ า มาปรับ ใหเ หมาะสมกับ การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการด า นการนิ เ ทศของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ 5 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังแสดงไวในภาพ
ที่ 1
ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะของบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. ประสบการณปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
ส ภ า พ ก า ร นิ เ ท ศ ง า น วิ ช า ก า ร โ ร ง เรี ย น มั ธ ย ม
ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใน 5 ดาน
1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
3. ดานการวัดและประเมินผล
4. ดานการวิจัยในชั้นเรียน
5. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ประจําปการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 95 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจั ย เปน แบบสอบถามที่ผูวิ จัยสรา งขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย ที่
เกี่ยวของแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามขอมู ล เกี่ย วกับ สถานภาพและขอมู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลระดับการปฏิบตั ิงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5
ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการ
วิจัยในชั้นเรียน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑการวัดของลิเคริรท (Likert ,s Rating Scale)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสื อแนะนําตัว ผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยจากบั ณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนถึงผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อขอความรวมมือในการ
วิจัย
2. ขอความรวมมือจากผูบริหารและครูปฏิบัติงานสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ทั้ ง 4 โรงเรีย น จํ า นวน 95 คน ใหต อบแบบสอบถาม สภาพการนิ เทศงานวิ ช าการของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยผูวิจัยดําเนินการด วยตนเองในการแจกแบบสอบถามและรับ
แบบสอบถามคืน ภายหลังจากสงแบบสอบถามไปแลวเปนเวลา 1 สัปดาห
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ เพื่อนําไปตรวจให
คะแนนและวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยวิธีการหาคารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติงานสอน 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการ
เรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธี
หาคาเฉลี่ย และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในภาพรวมรายดานและรายขอ
3. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน 5 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการ
เรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจั ยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จําแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการปฏิบัติงาน โดยใชคาที (t – test) แบบ 2 กลุมอิสระจากกัน
(t- Independent Group)
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและโครงสราง (Content Validity) ของแบบสอบถาม
โดยใชสูตรของโรวิเนลลี่ และแฮมเบิลตัน
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1.2 หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีใชสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ตาม
วิธีการของครอนบาค
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 คารอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย (Mean)
2.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใชคาที (t – test) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2
กลุม

ผล/สรุปผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อําเภอจะนะ จั งหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของครูป ฏิบัติ การสอนจํ าแนกตามเพศ ระดับ การศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานการนิเทศงานวิชาการ ตามความคิดเห็น
ของปฏิบัติการสอนผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.37 เพศ
ชาย รอยละ 32.63 มีระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี รอยละ 81.05 สูงกวาปริญญาตรี รอยละ
18.95 และมีประสบการณการปฏิบัติงานสวนใหญ ปฏิบัติ 10 ปขึ้นไป ป รอยละ 70.53 ปฏิบัติงานนอยกวา 10
ป รอยละ 23.47
2. การนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับการนิเทศงานวิชาการอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและ
ประเมินผล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ ดานการวิจัยในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนที่มีตอการนิเทศงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติงานที่
ตางกัน

อภิปรายผล
จากการศึกษา สภาพการนิ เทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จัง หวัดสงขลา มี
ประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. การศึกษาสภาพการนิ เทศงานวิ ช าการโรงเรีย นมั ธยมศึกษาในอํา เภอจะนะ จัง หวั ดสงขลา ใน
ภาพรวม พบวาเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นมีคาสูงกวาเพศชาย ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยสูงกวา
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และประสบการณการปฏิบัติ ตั้งแต 10 ปขึ้นไปมีคาเฉลี่ยสูงกวาประสบการณการ
ปฏิบัติงาน นอยกวา 10 ป ทั้งนี้อาจจะเปน เพราะวาครูเพศหญิงมีทักษะการปฏิบัติงานที่ละเอียดออน มีความ
รับผิดชอบ และกระตือรือรนมากกวาครูเพศชาย ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอสภาพการ
นิเทศงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อาจจะมีสาเหตุมาจากที่ครูจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีความตองการการนิเทศงานวิชาการมาก เพราะไมมีพื้นฐาน การนิเทศงานวิชาการ ซึ่งตางกับ
ครูที่ มีการศึกษาสู ง กวา ปริญญาตรี ที่ ได รับการฝกทั ก ษะด านการนิ เทศงานวิ ช าการมาบ า งแล ว และครูที่ มี
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ประสบการณการปฏิบัติงานตั้งแต 10 ปขึ้นไปมีระดับ ความคิดเห็นสูงกวาครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงาน
นอยกวา 10 ป สาเหตุอาจจะเปนเพราะวาครูที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป สวนใหญไดรับ
แตงตั้ง ใหเปนหัวหนางานฝายตาง ๆ ซึ่งครูที่เปนหัวหนางานตองทําหนาที่นิเทศครูผูชวย เพื่อชวยใหครูผูชวย มี
ความรู ความเขาใจในงานวิชาการ จากการศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลาในภาพรวมมีการนิเทศงานวิชาการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับการ
นิเทศงานวิชาการอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
และ ดานการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา หนวยงานตนสังกัด มีนโยบายและแผนงาน ดานการจัด
การศึกษาที่ชัดเจน มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ สม่ําเสมอ ซึ่งในแผนงานการจัดการศึกษา
จะไมเนนย้ําการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสายใจ ประยูรสุข (2551) ผลการวิจัยพบวา
ความตองการการนิ เทศการสอนของครูผูส อน โรงเรีย นยานนาเวศวิ ทยาคม สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมมีความตองการนิเทศการสอนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดานพบว า ความตองการ การนิเทศการสอนของครูผู สอน อยูในระดั บมากที่ สุด 1 ดาน ได แก ดา นการวั ด
ประเมินผลและอยูในระดับมาก 4 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการพัฒนาหลักสูตร ตามลําดับ
และรื่นฤดี แจมใส (2552) ไดศึกษาสภาพการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ ตามความคิดเห็นของครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสงขลาพบวา ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา
มีความคิดเห็นตอสภาพการนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยดานการประสานงานวิชาการ สูงที่สุด และมีคาเฉลี่ยดานการใหความรวมมือกับหนวยงานทางการ
ศึกษาต่ําที่สุด
2. เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ป ฏิ บั ติ การสอนที่ มี ต อ ระดั บ การนิ เทศงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึ กษาในอําเภอจะนะ จัง หวัด สงขลา จํ าแนกตามเพศ ระดับ การศึกษา ประสบการณ การปฏิ บัติ งาน
อภิปรายผลไดดังนี้
2.1 เปรียบเทียบการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
จําแนกตามเพศ พบวา ครูปฏิบัติการสอนที่มีเพศตางกั น มีความคิดเห็นตอการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สาเหตุที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนนี้ นาจะเปนผลมาจาก เพศของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมมีผลตอความคิดเห็นในการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของกัลยา เวียงนนท (2556) ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 มีระดับความพึง
พอใจตอการนิเทศภายในดานการศึกษาสภาพและความตองการดานการวางแผน ดานการปฏิบัติการนิเทศและ
ดานการประเมินผลอยูในระดับ มาก เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการนิเทศภายในแตละดาน
2.2 เปรียบเทียบการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ครูปฏิบัติการสอนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สาเหตุ ที่ ทํ า ใหผ ลการวิ จั ย เป น เช น นี้ น า จะเป น ผลมาจาก ระดั บ การศึ ก ษาของครูป ฏิ บั ติ ก ารสอนโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมมีผลตอความคิดเห็นในการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วณาเพ็ญ ปรีชารัตน (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลาโดยรวมอยูใน
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ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานหลักสูตร ดานการ
นิเทศการศึกษา และดานการจัดการเรียนการสอน
2.3 เปรียบเทียบการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จัง หวัดสงขลา
จําแนกตามประสบการณการปฏิบตั ิงาน พบวา ครูปฏิบัติการสอนที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แตกตางกัน ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว สาเหตุที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนนี้ นาจะเปนผลมาจาก ประสบการณการปฏิบัติงานของ
ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมมีผลตอความคิดเห็นในการนิเทศงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิรดี มนุษยพันธุ
(2551 : 69) ศึกษาการนิเทศงานวิชาการของหนวยศึกษานิเทศก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม พบวา
การนิเทศงานวิชาการของหนวยศึกษานิเทศกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม มีการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง เรียงลําดับไดดังนี้ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน
การวัดผลและประเมินผล และดานสื่อการเรียนการสอน ความตองการการนิเทศของพนักงานครูเทศบาลจาก
หนวยศึกษานิเทศกในดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช คือศึกษานิเทศกควรมีการปรับปรุงหลักสูตร ดาน
การจัดการเรียนการสอน สวนใหญคณะครู เห็นวาควรจัดการอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ดานการวัดผลประเมินผล สวนใหญครูตองการใหมีการสงเสริมบุคลากรใหมี
ความรูดานการวัดผลและประเมินผล เชนจัดใหมีการอบรม แนะนําเทคนิคการวัดผลประเมินผล ดานสื่อการ
เรียนการสอน ครูสวนใหญไดเสนอใหมีก ารจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนอยางเพียงพอ เพื่อใหทางโรงเรียน
จัดหาสื่อการเรียนการสอนเอง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ควรทําการตรวจสอบและควบคุมการเรียนการสอนใหตรง
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหครูมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตร มีการวางแผน
ตรวจสอบการใชหลักสูตรใหตรงวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. ดานการจัดการเรียนการสอน ควรมีวาระการประชุมครูเกี่ยวกับงานวิชาการหรื อการจัดการเรียน
การสอนของครูที่ชัด ซักถามปญหาของครูที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู นิเทศการสอนของครูตาม
หองเรียน
3. ดานการวัดและประเมินผล ควรชี้แนะการใชสื่อเทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล สงเสริมใหครู
ทุกคนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชสื่อเทคโนโลยีใน
การวัดผลและประเมินการเรียนการสอน
4. ดานการวิจัยในชั้นเรียน ตองเปดโอกาสใหครู บุคลากรทุกคนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการ
สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัยใหแกหนวยงาน องคกรอื่นบาง เพื่อเปนการสงเสริม
และกระจายผลงานของครู บุคลากรในโรงเรียนใหบุคคล หนวยงาน องคกรภายนอกไดทราบผลงานของครูวาครู
มีผลงานที่เปนประโยชนตอสังคม
5. ดานการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ตองมีการชี้แจงความรูความเขา ใจเกี่ย วกับ งานการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแกครู บุคลากรทุกคน เพื่อไดรับทราบและถือปฏิบัติใหเหมือนกันทุกคน เพื่อใหงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไดสําเร็จลุลวงตามนโยบายที่วางไว มีการพัฒนางานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัย เกี่ยวกับสภาพการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการวิจัยในชั้นเรียน ระดับการนิเทศของโรงเรียนนอยกวาดานอื่น ๆ ดังนั้น ควรศึกษาการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครู เพื่อกระตุนใหครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น
2. ควรมีการวิจัย เรื่อง ความตองการการนิเทศงานวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา
3. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการ
สอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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ชนุภรณ วัฒนะกูล
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 2) เปรียบเทียบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียน
หนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลประชากร
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.97สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ยพบว า 1) ระบบดู แลช วยเหลือนั กเรีย นกลุ มโรงเรี ย นหนองมว ง สั งกัดสํ า นักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการปองกันและแกไขปญหา ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียนดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลดานการสงตอนักเรียนและดานการคัดกรองนักเรียนตามลําดับและ2) ผลการเปรียบเทียบ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มีเพศ ตําแหนง อายุราชการและวุฒิการศึกษา ตางกัน มีการปฏิบัติ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน
คําสําคัญ : ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, ผูบริหารสถานศึกษา
ABSTRACT
The research was aimed to study: 1) the system of caring management of
Nongmuang school group under the Jurisdiction of the Office of Lopburi Primary
Education Service Area 2 2) to compare the system of caring management of Nongmuang
school group under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area2bypersonal
factors. The population used in this study was the director and teacher total 100 people. The
tools used in this research is a questionnaire with the reliability 0.97 Statistics used to
analyze data were frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results showed that 1) the system of caring management of Nongmuang school
group under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area2overall was high
level. Considering it was high level that in all aspects. Descending order:the prevention and
solution, the student development promotion, the students are individually recognized, the
forwarding, and screening students.And 2) compare the system of caring management of
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Nongmuang school group under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area2
found respondents with different person factor had practicing system of caring
management, difference.
Keywords : practicing, system of caring management

บทนํา
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกไร
พรมแดนหรือที่เรียกวากระแสโลกาภิวัฒน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆของโลก ซึ่งสงผลกระทบตอ
กระทบตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคมไทย ตั้งแตระดับครอบครัวที่ไมมีเวลาดูแลลูกหลานอยางใกลชิด เด็กและเยาวชน
ขาดความอบอุน ขาดคนเอาใจใส จึงทําใหเกิดปญหาตางๆทั้งปญหาครอบครัวและสังคมไทยไดงาย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 กําหนดให “มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ” และมาตรา 10 “การจัดการ
ศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปที่รัฐตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมตองเสียคาใชจาย” ตามมาตรา 22 “ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน มีความมุงหวังวา
นักเรียนจะเติบโตอยางมีคุณภาพรอบดาน ทั้งดานสติปญญา ความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานการ
ดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม พรอมดวยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งความมุงหวังนั้ นจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือและความพรอมของบุคคลทุกคนในโรงเรียน อีกทั้งมีการประสานงานระหวางผูปกครองอยางใกลชิด รวมถึง
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และจากการที่สังคมปจจุบันประสบปญหาตางๆ
และมี เทคโนโลยีการสื่อสารทัน สมั ยรวดเร็ ว ไดส งผลกระทบต อวิ ถีการดํ ารงชี วิต และจิต ใจของผูคนอยา งมาก
กอใหเกิดปญหาตางๆมากมาย ถึงแมวาเยาวชนก็ไดรับผลกระทบนั้นเชนกัน ซึ่งเยาวชนเหลานั้นก็ยังเปนเด็กวัยเรียน
ที่ต องการความดู แลเอาใจใสอยา งใกล ชิด ตองการคํา แนะนํ า ปรึกษาอยา งมี เทคนิ ควิ ธี บางครั้ง ตอ งการความ
ชวยเหลื อในการแกไขป ญหาที่ผ านเขามาในชีวิ ตที่ตองการความรัก ความเอาใจใสจากผูใหญ ( กรมสุ ขภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุข,2554)
เปนไปในทํานองเดียวกับนโยบายของประเทศเรื่องเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ยังไมปรากฏเปนรูปธรรม
ชัดเจนการดําเนินงานยังกระจุกตัวอยูในกรุ งเทพฯและตามเมืองใหญภาครัฐเปนผูดําเนินการเองเปนสวนใหญขาด
การประสานงานกับภาคธุรกิจและองคกรเอกชนยิ่งในชนบทไมปรากฏวามีองคกรใดรับผิดชอบดูแลพัฒนาเด็ก
เยาวชนและครอบครัวอยางจริงจังการพัฒนาใหโอกาสของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะที่อยูในระบบโรงเรียนให
สามารถอยูรอดและไดรับโอกาสการพัฒนาทุกดานทั้งดานรางกายและจิตใจเพื่อเติบโตเปนกําลังของประเทศชาติใน
อนาคตจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
สภาพปญหาและสถานการณเด็กที่กลาวมาขางตนลวนแลวแตเปนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งในการจัดการศึกษา
ของไทยในปจจุบันเพื่อเปนการปองกันและแกปญหาเกี่ ยวกับสถานการณเด็ก ที่เกิดขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได
กําหนดนโยบายดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นโดยการ นําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในการสงเสริม
พัฒนาปองกันและแกไขปญหาเพื่อใหนักเรียนไดรับพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีภูมิคุมกัน
ทางจิ ต ใจที่ เ ข ม แข็ ง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ทั ก ษะในการดํ า รงชี วิ ต และรอดพ น จากวิ ก ฤตทั้ ง ปวงโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตไดรวมกันวางรากฐานการพัฒนา
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ผูเรียนอยางเปนระบบตอเนื่องและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2547ก : 2 - 3) เพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาค
กันในการรับการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ในปจจุบันการศึกษานับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีความเจริญงอกงาม มีความก าวหนา
ทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ สังคม วัฒนธรรม และสติปญญา โรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงมีสวนรวมใน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลชวยเหลือ อบรมสั่งสอนฝกฝนจัดประสบการณเรียนรูที่เหมาะสม
เพื่ อใหนั ก เรีย นได เ จริญเติ บ โตเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ แ บบสามารถดํ า รงชี วิ ตอยู ใ นสั ง คมได อย า งมี คุ ณ ภาพตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังนั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงตองหาวิธีจัดกระบวนการทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนทุกดาน นอกจากการจัดการหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมี
ความรู ความสามารถแลว การปองกันและการชวยเหลือแกไขตางๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เปนสิ่งที่สําคัญประการ
หนึ่ ง ในการพั ฒ นา ในสภาพของสั ง คมยุ ค ป จ จุ บั น เป น ยุ ค การสื่ อ สารไร พ รมแดนเราต อ งยอมรั บ ว า มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมากในการดําเนินชีวิต การสื่อสาร เทคโนโลยีตางๆ ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบทาง
ความเจริญรุงเรืองแลว ปญหาการแขงขันในรูปแบบตางๆรวมทั้งปญหายาเสพติดที่รุนแรง ปญหาเหลานี้กอใหเกิด
ความเครียด ความทุกข ความวิตกกังวล มีการปรับตัวไมเหมาะสม ซึ่งจะสงผลตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของ
บุคคลที่มีการเกี่ยวของ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,2554)
การจั ด การศึก ษาในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษานั้ น นั กเรี ย นจะเริ่มเขา สู วั ย รุ น มี พ ฤติ กรรมที่
เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง จั ด เป น วั ย ที่ เ ขา สู ช ว งหั วเลี้ ย วหัว ต อเป น ช ว งวั ย ที่ วิ กฤติ เนื่ อ งจากเป น วั ย ที่ มี ภ าวะอารมณ
แปรปรวนสูง วุฒิภาวะทางอารมณไมสมบูรณ มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเองในการใชชีวิตรวมกับผูอื่น
ในสังคม ขาดทักษะและประสบการณในการเผชิญปญหา เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
เกิดความสับสนในการวางตัวการปฏิบัติตนกับเพื่อน จึงมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไมเหมาะสม เปนตนวา การ
แตงกายผิดระเบียบ กระดางกระเดื่อง ดื้อรั้น ไมมีสัมมาคารวะ เหมอลอย เซื่องซึม พูดจากาวราว ไมสุภาพ โตเถียง
เสียงดังเอะอะโวยวาย โดดเรียน ไมตั้งใจเรียนในเวลาที่ครูสอน พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้จะขัดขืน ขัดตอระเบียบ
วินัยและระเบียบแบบแผนของโรงเรียนที่วางไว ขัดขืนตอกฎระเบียบของโรงเรียน ปญหาเหลานี้ถาไมไดรับการ
ปองกันและแกไขอยางเหมาะสม อาจจะสงผลตอตัวเด็กและโรงเรียนในระยะยาวไมสามารถแกไขปญหาไดเมื่อเกิด
ปญหา อาจกอใหเกิดปญหาที่รุนแรงไดในอนาคตเมื่อเด็กเติบโตในสังคม
สําคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวในการดูแลชวยเหลือนักเรียน และครูทุกคนเปนผูทําหนาที่ดังกลาวแทน
พอแม ผูป กครอง เมื่ อเด็ กอยูที่ โ รงเรีย น ดัง นั้ น หนา ที่ จั ด การศึ กษานอกจากจะจัด ระบบการศึ กษานอกจากจะ
จัดระบบการเรียนการสอน ใหนักเรียนเปนคนเกงเปนคนดีแลวจําเปนตองจั ด “ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน” ให
นักเรียนเปนคนดี โดยจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบบูรณาการควบคูกับระบบการเรียนการสอนให
เปนวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของครูดวยจิตวิญญาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนอยางเปนองครวม ซึ่งเปนเปาหมาย
สูงสุดของการจัดการศึกษาความจําเปนในการสรางภูมิคุมกันที่เขมแข็งใหกับนักเรียน จึงเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยปองกัน
และแกไขปญหาตางๆของนักเรียน การมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยพัฒนา
และปองกันไมใหนักเรียนเกิดปญหาตางๆไดโดยการตองดําเนินการไปควบคู กับระบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
จะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายทั้งครูฝายกิจการนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนที่จะชวยดูแลเอาใจใส
นั กเรีย นอย า งใกล ชิ ด สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั กเรีย น หรื อลู ก หลานตั ว เองอยู เ สมอซึ่ ง จะทํ า ใหท ราบถึง คงวาม
เปลี่ยนแปลงและสามารถหาวิธีปองกันหรือแกไขปญหาไดทันเหตุการณ เนื่องจากทุกปญหาของนักเรียนลวนมี
สาเหตุ และไมไดเกิดขึ้นในทันทีทันใดแตเปนการสั่งสมประสบการณที่มีผลในพฤติกรรมเชิงลบตอพฤติกรรมนักเรียน
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เปนการดําเนินงานที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา ครู และผูเกี่ยวของรวมแรงรวมใจกัน
ชวยเหลือสงเสริมและพัฒนานักเรียนอยางมีระบบและตอเนื่อง โดยยึดสายใยและความผูกพันระหวางครูและศิษย
โดยดําเนินงานตามกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและโรงเรียนตองดําเนินงานตามระบบ ซึ่งมี 5
ขั้นตอน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไข
ปญหา และการสงตอนักเรียน ทั้ง 5 ขั้นตอนดังกลาว ครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง
ชุมชนใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ มีการทํางานรวมกันเปนทีมของครูทุกคนในแตละ
ระดับ และผูเกี่ยวของทุกคนเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยจากครู และเขามามีสวนรวมในการพัฒนาให
นักเรียนมีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
ตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการศึกษา การเรียนรูและวิถีชีวิตในสังคม ใหสามารถเรียนรูที่อยูในสังคมได
อยางมีความสุข
ผูศึกษาคนความีความเห็นวางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนงานที่มีสวนชวยในการดูแล และปองกัน
แกไขปญหาของผูเรียนไดโดยตรง งานกิจการดูแลชวยเหลือนักเรียน จะมีสวนชวยดูแลนักเรียนใหมีการเรียน การใช
ชีวิตรวมกับผูอื่นไดดีในสังคม ผูศึกษาในฐานะบุคลากรทางการศึกษาของกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาลพบุรี เขต2 เพื่อจะใชเปนแนวทางในการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในดานตางๆใหดี
ขึ้น และสามารถนําไปแกปญหาตางๆไดภายในสถานศึกษา เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตาม เพศ
ตําแหนงอายุราชการ และวุฒิการศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
1. ความคิดเห็นของขาราชการครูเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของกลุมโรงเรียน
หนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดู แลชวยเหลือนักเรียนของ
กลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตาม เพศ ตําแหนง
อายุราชการ และวุฒิการศึกษา ไมแตกตางกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของกลุมโรงเรียนหนอง
มวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จากแนวคิดของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจาก
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :2547), เชาวลิต จินดารัตน (2551)ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิด
ในการศึกษาคนควา ดังนี้

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ตัวแปรอิสระ
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. ตําแหนง
3. อายุราชการ
4. วุฒิการศึกษา

ตัวแปรตาม
การดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การสงเสริมนักเรียน
4. การปองกันและแกไขปญหา
5. การสงตอนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เอกสาร
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเครื่องมือที่สรางขึ้น นําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนตัวอยาง นําขอมูลที่รวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในเรื่องนี้ ไดแก ผูบริหารและครู ในกลุมโรงเรียนหนองมวง จํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน จาก 8 โรงเรียน ของกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 จําแนกผูบริหารจํานวน 8 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 92 คน รวม 100 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง
(IOC) ซึ่งมีคามากกวา 0.5 ทุกขอและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือซึ่ง
เปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตาง
ประทศ จากนั้น นําผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรองแลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน มาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของครอนบาค
(Cronbach, 1990,pp.202-204)โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 โดย
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Type)
กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5ระดับมีความหมายดังนี้

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



คาน้ําหนักคะแนน 5หมายความวามีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา มีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมาก
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา มีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับกลาง
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา มีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับนอย
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา มีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิ จัย ครั้ง นี้ ผูวิ จัย ดํา เนิน การเก็บ รวบรวมขอมูล โดยขอหนั งสื อจากบัณ ฑิ ตวิ ทยาลั ยถึง หน วยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเองจํานวน 100 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้
1. การวิ เ คราะห ส ถานภาพส ว นตั ว ของผู ใ ห ข อ มู ล ใช ค า ความถี่ ( Frequency) และค า ร อ ยละ
(percentage)
2. วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดูแลชวยเหลือนักเรียน
วิเคราะหขอมูลระดับปฏิบัติดวยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ย ที่ไดไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑตามขอบเขตของคาเฉลี่ยตามเกณฑ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542 : 108)
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึงการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึงการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึงการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึงการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึงการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับนอยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุ รี เ ขต 2 โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากและเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า อยู ในระดั บ มากทุ กด า นเรีย ง
ตามลําดับดังนี้ดานการปองกันและแกไขปญหาดานการสงเสริมพัฒนานักเรียนดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ดานการสงตอนักเรียนและดานการคัดกรองนักเรียนตามลําดับ
1.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมากทุกขอโดยโรงเรียนจัดทําขอมูลพื้นฐานนักเรียนทั้ง 4 ดานไดแกดานความรูความสามารถดานสุขภาพ
ด า นครอบครั ว และด า นอื่ น ๆที่ พ บเพิ่ ม เติ ม มี คา เฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ผู บ ริ หารได นํ า ป ญหาอุป สรรคการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมาปรับปรุงแกไขและผูบริหารไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.2 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ดานการคัดกรองนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูใน
ระดับมากทุกขอโดยผูปกครองมีสวนรวมในการคัดกรองนักเรียนโดยการใหรายละเอียดขอมูลที่เปนจริงมีคาเฉลี่ย
มากที่สุดรองลงมาคือโรงเรียนจัดทําสารสนเทศเกณฑการคัดกรองนักเรียนออกเปนกลุมปกติและกลุมเสี่ยงหรือกลุม
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มีปญหาและมีการติดตามผลและประเมินผลนักเรียนตามกลุมปกติกลุมเสี่ยงหรือมีปญหารายงานใหผูบริหารทราบ
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.3 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารใหการสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียน
ตามความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนเต็มใจใหความรวมมือกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนานักเรียน และโรงเรียนไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน
ความรูความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว และดานอื่น ๆ ที่พบเพิ่มเติม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.4 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ดานการปองกันและแกไขปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่ อพิจารณาเปนรายขออยู
ในระดับมากทุกขอโดยการดูแลเอาใจใสนักเรียนโดยออกเยี่ยมบานเพื่อปองกันและแกไขปญหานักเรียนตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามแผนเกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหานักเรียนตามระบบดูแลชว ยเหลือนักเรียนและมีการแผนการปฏิบัติงานการปองกันและแกไขปญหา
นักเรียนมาปรับปรุงเพื่อใหทันกับสถานการณปจจุบันมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.5 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ดานการสงตอนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับ
มากทุกขอโดยการประสานงานกับผูปกครองอยางเรงดวนเมื่อมีการสงตอนักเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือ
การนําขอมูลการสงตอนักเรียนมาปรับปรุงแกไขใหทันกับสถานการณปจจุบันและผูบ ริหารสรางความเขาใจกับ
ผูปกครองเมื่อมีการสงตอนักเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบระบบดู แลช วยเหลื อนักเรียนกลุมโรงเรีย นหนองม วงสังกัดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาบุคลากรที่มีเพศตําแหนงและอายุราชการ
ตางกันมีการปฏิบัติระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกันทั้งโดยภาพรวมและรายดาน

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียง
ตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ ด า นการป อ งกัน และแกไ ขป ญ หา ด า นการส ง เสริม พั ฒ นานั กเรีย น ด า นการรูจั กนั กเรีย นเป น
รายบุคคลดานการสงตอนักเรียน และดานการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนระบบที่มีความสําคัญ มีการกําหนดในแผนการทํางานของสถานศึกษา อีกทั้งงานดานนี้ผูบริหารและ
ครูผูสอนตระหนักถึงความสําคัญเพราะมีผลตอการเรียนของนักเรียน จึงทําใหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุม
โรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม และรายดาน อยูใน
ระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของผล พรมทอง (2554) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ ปทุมธานี ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา มีการปฏิบัติอยูนะดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนั้นการสงเสริมนักเรียน การ
เรียนรูนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การปองกันและแกไขปญหาและการสงตอนักเรียน สอดคลอง
กับงานวิจัยของจักรี โพธิ์สํานัก (2554) ไดศึกษาปญหาในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต2 ผลการวิจัยพบวาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาสระแกว เขต2 โดยรวมและราย

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของบุญมา นาคะวะรังค (2548) ไดศึกษากระบวนการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางดานสังคม ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นที่ฝงทะเลตะวันออก ผลการวิจัยพบวา กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา
ทางดานสั งคมของโรงเรียนสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานในเขตพื้นที่ ฝงทะเลตะวันออก
โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของเชาวลิต จินดารัตน (2551) ไดศึกษาการดําเนินงานต าม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวาการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแกดานปองกันและ
แกไขปญหานักเรียนมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานการสงเสริมนักเรียนและดานการคัดกรองตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มีเพศ ตําแหนง และอายุ
ราชการ ต า งกั น มี ก ารปฏิ บั ติ ร ะบบดู แ ลช ว ยเหลื อนั ก เรี ย น แตกต า งกั น ทั้ ง โดยภาพรวม และรายด า นอาจ
เนื่องมาจากหนาที่ส วนใหญในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนครูเปนผูป ฏิบัติมากกวา ผูบริหาร ประกอบกับอายุ
ราชการที่มากทําใหมีประสบการณในการแกปญหาของนักเรียนที่มากตามไปดวย จึงทําใหระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล แตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของมานพ บุญสมพงษ (2550) ไดศึกษา
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาและแนวทางการแกไขการดํา เนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ตราด ผลการวิจัยพบวาปญหาการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของพัชราภรณ เดชสุภา (2551) ไดศึกษาปญหาการดําเนินงานจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอคลองหาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัย การ
ดําเนินงานจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอคลองหาด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามระดับชวงชั้นในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.5 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของเชาวลิต จินดารัตน (2551) ไดศึกษาการดําเนินงานตามระบบดูแลชว ยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามตําแหนงบุคลากรดานการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนดานอื่นๆและโดยรวมไมตางกัน

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลจากการศึกษาพบวาผูบริหารควรติดตามแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อการทําความเขาใจเด็กเปนรายบุคคล
2. ดานการคัดกรองนักเรียน จากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรติดตามผลและประเมินผลนักเรียนตามกลุม
ปกติกลุม เสี่ยงหรือมีปญหารายงานใหผูบริหารทราบอยางน อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อการแกปญหาไดอยา ง
ทันทวงที
3. ดานการสงเสริม พัฒนานั กเรียนจากการศึ กษาพบวา โรงเรียนควรจัดโครงการส งเสริมและพั ฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถทั้ง4 ดานไดแกดานความรูความสามารถดานสุขภาพดานครอบครัวและดานอื่นๆที่พบ
เพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
4. ดานการปองกันและแกไขปญหาจากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรมีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานการ
ปองกันและแกไขปญหานักเรียนมาปรับปรุงเพื่อใหทันกับสถานการณปจจุบัน
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5. ดานการสงตอนักเรียนจากการศึกษาพบวาผูบริหารควรสรางความเขาใจกับผูปกครองเมื่อมีการสงตอ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีในเขตการศึกษาอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยในแตละเขตพื้นที่การศึกษา
2. ความมีการศึกษาภาวะผูนําที่สงผลตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต2เพื่อศึกษาปจจัยภาวะผูนําที่สงผลตอระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเพื่อนํามาสงเสริมภาวะผูนําขอผูบริหารสถานศึกษาตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟากอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประชากรการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต (Music Fote) ป พ.ศ. 2560 จํานวน 5 หอง จํานวน
นักเรียน 92 คนกลุมตัวอยางจํานวน1 หอง20 คนไดมาโดยการสุมแบบกลุม(Cluster sampling) ใชหองเรียนเปน
หนวยการสุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง
2) แบบวัดความสามารถการเลนเบสไฟฟา
วิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2ใชเกณฑ 80/80
และเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟาระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยสถิติแบบไมอิงพารามิเตอร
(Nonparametric statistics)ดวยการทดสอบความสัมพันธของลําดับที่และเครื่องหมายความตางของคะแนนกอน
เรียนกับหลังเรียนดวยสถิติทดสอบซี (Z-test) ตามวิธีของ Wilcoxon’s Matched Pairs Signed Ranks Test
ผลการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบส
ไฟฟาดวยตนเอง ตามกรอบเนื้อหาที่กําหนดไว คือ บทเริ่มตนที่สวนนํา เมนูบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียน การ
นําเสนอเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และการสรางดําเนินการ ตามลักษณะที่ดีของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ พบวา คะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน (E1) เทากับ 16.92 (x̄=16.92 ,
S.D.=2.43)คิดเปนรอยละ 84.62 สวนคาเฉลี่ยหลังเรียน (E2) เทากับ 19.55 (x̄=19.55 , S.D.=2.13) คิดเปนรอยละ
83.20 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.62/83.20 และสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80
ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟาระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดว ย
คอมพิวเตอรชวยสอน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังผลเรียนเทากับ 18.75 (x̄=18.75 ,S.D.=0.79)สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
กอนเรียนซึ่งเทากับ 17.30 (x̄=17.30 ,S.D.=0.47) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (z= 3.923) สรุปไดวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การฝกเลนเบสไฟฟาดวยตนเอง สามารถพัฒนาการเรียนรูของกลุมตัวอยางได
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย
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Abstract
The purposes of this research were to develop the computer assisted instruction on
Electric bass for training by themselves to has performance based criteria 80/80. And
comparing about Electric bass playing ability for students in before and after studied of the
computer assisted instruction research population is students of Music Fote School , 2017 , 5
class , 92 students and the sample group for 1 class 20 person by random group. And using
the classroom as a random tooks to research. The computer assisted instruction on Electric
bass for traning by themselves and form measurement capabilities of Electric bass playing
ability and analyze performance data of computer assisted instruction to finding E1/E2 and
comparing about Electric bass playing ability for students in before and after studied with
statistical model not based on a perameter on the relationship test sequences and the mark
difference of score in before and after studied with the Z-test statistics. According to the
method of Wilcoxon’s Matched Pair Signed Rants Test.
The research were as fallows
1. The computer assisted instruction on Electric bass for braining by themselves that
is created has content based on the framework set is start at the leading section , the lesson
menu, pre-test, the presentation of lessons. and post-test. The performance test results of
computer assisted instruction has E1/E2 as 84.62 / 83.20 and higher the threshold 80/80 that
set before
2. The average score for students with the ability to play the electric bass in the after
with the computer assisted instruction as 18.75 ( & =18.75 , S.D.=0.79) that higher average
score before study as 17.30 ( & =17.30 ,S.D. =0.47) has significance statistics as .05
(Z=3.923) Conclude that the computer assisted instruction on Electric bass for training by
themselves can development to learn of samples according to the purpose of the researth.

บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
การนําคอมพิวเตอรเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนที่รูจักกันในลักษณะคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI
ซึ่งมาจากคําวา Computer-AidedInstruction หรือบางแหลงอาจใชคําวา Computer-Assisted Instruction โดย
มีการใชคําในภาษาไทยวา “สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน” ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนโดยนําเอาสื่อคอมพิวเตอร
มาใช ในการนํา เสนอเนื้ อหาเรื่อ งราวต างๆมี ลั ก ษณะเปน การเรีย นโดยตรงและเปน การเรีย นแบบมี ปฏิ สั ม พั น ธ
(Interactive)ซึ่งก็คือสามารถตอบโตระหวางผูเ รียนกับคอมพิวเตอรไดจริงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือบทเรียน
ซีเอไอจัดเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งที่นําเสนอองคความรูอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนตามหลักการเรียนรู
โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจัดการและนําเสนอซึ่งปจจุบันวงการศึกษาไดใหความสนใจและตื่นตัวในการพัฒนา
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนเป น อย า งมากเพื่ อนํ า มาใช ใ นการเรี ย นการสอนอั ต ราการใช ง านของบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (ไวรุจน อิ่มโพ.
2550: 2)
ดนตรีของชาติตะวันตกที่คิดคนมาจากทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาไดรับการยอมรับมีการนําไปใชกันอยาง
แพรหลายดนตรีตะวันตกจึงกลายเปนดนตรีของคนทุกชาติทุกภาษาถือไดวาเปนของสากลจึงเกิดคําวา "ดนตรีสากล"
ขึ้นมาเครื่องดนตรีตะวันตกก็เชนเดียวกันเปนสิ่งประดิษฐที่ชาติตะวันตกไดคิดคนขึ้นมาและมีการนําไปใชกันอยาง
แพรหลายทั่วโลกเปนที่ยอมรับของคนทุกชาติทุกภาษาถือวาเปนของสากลเชนกันจึงเกิดคําวา "เครื่องดนตรีสากล" ซึ่ง
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หมายถึงเครื่องดนตรีที่ถือกําเนิดมาจากชาติตะวันตกนั่นเองเครื่องดนตรีคือสิ่งประดิษฐที่มนุษยส รางขึ้นมาเพื่อกําเนิด
เสียงชนิดตางๆตามที่ตองการทาใหเกิดความหลากหลายของเสียงบทเพลงมีสีสันมีชีวิตชีวาเสริมสรางอารมณจาก
เสียงของเครื่องดนตรีชนิดตางๆเครื่องดนตรีสากลในปจจุบัน (พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล. 2553: 11)
ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปน
เครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการ
เรีย นรูแ บบบู รณาการ กระบวนการสรา งความรู กระบวนการคิ ด กระบวนการทางสั ง คม กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติลงมือทําจริง กระบวนการ
จัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย ซึ่งกระบวนการเหลานี้
เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนและพัฒนา เพราะจะสามารถช วยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ
เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให
เขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีการสอนและเทคนิคการสอน สื่อหรือ
แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเติมตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 20)
สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท
ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถิ่น การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมี
ความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน การจัดหาสื่อการเรียนรู เรียนและ
ผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว เพื่อนํามาใช
ประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยาง
พอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางจริงจัง (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 22)
การฝกเบสไฟฟาดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต มีปญหาตาง ๆ เชน ผูเรียนมีขอจํากัดเรื่อง
ของเวลาที่เรียนในชวงระยะสั้น ๆ นักเรียนสับสนในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูสอนเขียนอธิบายรายละเอียดไวใน
เอกสาร ประกอบการสอน เปนเหตุใหนักเรียนลดความสนใจในการปฏิบัติตามในขั้นตอนตอไป อีกทั้งไมสามารถ
เขาใจผลการทํางานของคําสั่งตาง ๆ ตามที่เขียนอธิบายไวไดอยางชัดเจน สวนการสาธิตนักเรียนไดมองเห็นการ
ปฏิบัติจากผูสอนแลว คาดวาสามารถปฏิบัติเองได แตในการปฏิบัติจริงเกิดปญหาคือไมสามารถทําเองไดตามที่
คาดหวัง ผูสอนตองควบคุมการปฏิบัติเปน รายบุคคล พื้นฐานของผูเรียนไมเทากัน ทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ผูสอน
อธิบายซ้ําซาก ๆ ครั้ง จึงจะปฏิบัติตามไดพอสมควร ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเปนจํานวนมาก
มีความแตกตางกันหลากหลายและใชเวลาในการศึกษาแตละหัวขอไมนอยมีประสิทธิภาพทางการเรียนต่ํา การใชสื่อ
เรียนจากที่อื่น ที่บรรจุไว ในซี ดีรอมใหนักเรียนไดศึกษาในบางครั้ง พบวาเนื้อหาสาระของวิช าไม ครอบคลุ มตาม
วัตถุประสงค บางสื่อเนื้อหามากเกินไป บางสื่อเนื้อหานอยเกินไป ผูสอนไดพยายามแกปญหา ตาง ๆ ที่เกิดจากการใช
สื่อการเรียนการสอน เหลานั้นไดในระดับหนึ่ง แตก็ยังไมตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่เปดสอนมากนัก หากมี
การพัฒนาหรือสรางสื่อการสอนใหม ๆ ขึ้นมาชวยในการเรียนการสอนคงเปนวิธีแกปญหาที่ดี ได
ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหาและหาหนทางแกไขปญหาจึงคิดจะทําสื่อการเรียนรูเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง การฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง เพื่อเปนสื่อในการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถใช
เวลาศึกษาไดอยางรวดเร็ว และงายตอการทําความเขาใจในการทํางานของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และสามารถเรียนรู
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ไดดวยตนเอง เพราะการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนสื่อการสอนที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากนั้น
สามารถแสดงรูปภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก วีดีทัศนไดพรอมๆ กัน สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู
ใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งมีผลวิจัยที่เกี่ยวของสนับสนุนขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก งานวิจัย
ของ ยอดชาย ขุนสังวาล (2553: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภาษาซีเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 76.44 / 77.00 รวมถึงงานวิจัยของ ภคณัฏฐ บุญ
ถนอม (2553: 72) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
เทคโนโลยีสาระสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพของบทเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.11 / 82.78
จากปญหาของการเรียนของผูเรียนและขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่กลาวไปผูสอนจึงเห็นความ
จํ า เป น ในการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนเรื่ อ งการฝ ก เบสไฟฟ า ด ว ยตนเองคื อ บั น ทึ ก สื่ อ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนไวในซีดีรอม เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน และผูเรียน สามารถเปดบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนวิชานี้เรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา จากแผนซีดีรอม โดยผูสอนไดแบงสาระการเรียนรูออกเปน 3 บทเรียน
ไดแก 1. Basic Introduction 2. Slap Bass Technique และ 3.Tappingโดยแตละบทเรียนมีแผนการ เรียนรู/
แผนการสอนที่มุงเนนสมรรถนะ และการบูรณาการตรงตามจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา
ในแตละบทเรียนมุงใหความสําคัญ พัฒนาบทบาทของผูเรียนเปนผูจัดการแสวงหาความรู สอนตนเองได สรางองค
ความรูใหม ผูสอนมีบทบาทเปนผูชี้แนะ(Teacher Roles) อันจะมีผลทําใหการเรียนการสอนนี้ไดผลตามจุดมุงหมาย
ตอไป

คําถามวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเปนอยางไร
2. นักเรียนมีความสามารถในการเลนเบสไฟฟาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอน
เรียนหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบภาคปฏิบตั ิความสามารถในการเลนเบสไฟฟากอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประโยชนของการวิจัย
1. ได บ ทเรีย นคอมพิ ว เตอรช ว ยสอนเรื่องการฝ กเบสไฟฟ า ด ว ยตนเองในโรงเรียนมิ ว สิ คฟอรเต ที่ มี
ประสิทธิภาพ นําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนดวยการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองไดและตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล เพื่อลดปญหาเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูใหนอยลง
2. ไดแนวทางสําหรับครูและผูสนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและไดแนวทางใหมสําหรับ
ครูในการนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับวิชาอื่นๆตอไป
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต (Music Fote) ในป พ.ศ.
2560 จํานวน 5 หอง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน
2. ขอบเขตเนื้อหาและตัวแปรวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือเบสไฟฟามี 3 เรื่อง ไดแก
- Basic Introduction
- Slap Bass Technique
- Tapping
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ(independent variable)คือการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. ตัวแปรตาม(dependent variable) คือความสามารถเลนเบสไฟฟา
3. ขอบเขตเวลาการวิจัย ใชเวลาในการวิจัย 3 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม-เดือน,มีนาคม 2560 โดยใชเวลา
ในการทดลอง 12 วัน วันละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง

ขอตกลงเบื้องตน
1. การวิจัยในครั้งนี้ ไมคํานึงถึงความแตกตางของเพศ วัย พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม อารมณของนักเรียน
2. ฮารดแวรและซอฟตแวร (hardware and software) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนดังนี้
2.1 เครื่องคอมพิวเตอรที่แสดงภาพและสีในตระกูลพีซี (personalcomputer)และ ทํางานภายใต
ระบบปฏิบัติการ Windows 95 / 98 / me
2.2 ซอฟตแวรที่ใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือโปรแกรม Authorwaewversion 6.0
ซึ่งทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ Windows 95 / 98 / me

นิยามศัพทเฉพาะ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction - CAI) คือ การนําคอมพิวเตอรมา
ประยุกตใชในการประกอบการชวยสอนดนตรี เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น และชวย
ประหยัดเวลาในการสอน และใหผูเรียนรับรูและทําความเขาใจกับบทเรียนไดดีขึ้น
เบสไฟฟา หมายถึง เครื่องดนตรีประเภท เครื่องสาย ในทางสากลสามารถเรียกไดทั้ง electric bass (เบส
ไฟฟา) ,electric bass guitar (กีตารเบสไฟฟา) หรือเรียกสั้นๆวา bass (เบส) ลักษณะของเบสจะมีรูปรางใหญกวา
กีตารมีโครงสรางของคอที่ใหญและยาวกวา มียานความถี่เสียงต่ํามีหนาที่โดยหลักๆในการใหจังหวะคือคุมจังหวะตาม
rhythm, line, pattern และ groove ของดนตรี ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายระดับความสามารถการเลนให
สูงขึ้นตามแนวเพลงและ การประยุกตใชตางๆ เชน เทคนิคการ Slapหรือการตบเบส(รวมไปถึงเทคนิคอื่นที่ใชรวมกัน
กับการ Slap) ในดนตรี Funk, Jazz และอีกหลายแนว การ Tapping การเดิน Improvising การเลน Harmonics
การเลนPickingเปนตน
ความสามารถเลนเบสไฟฟา หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทดสอบภาคปฏิบัติในการเลนเบสไฟฟาตาม
แบบวัดและเกณฑการใหคะแนนที่ผูวิจัยสรางหรือกําหนดขึ้น ซึ่งเกณฑดังกลาวผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญและ
ผานการทดลองใชแลว
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แบบทดสอบ หมายถึง หมายถึง แบบทดสอบการปฏิบัติสําหรับทดสอบความสามารถในการเลนเบสไฟฟา
โดยใหนักเรียนเลนเบสไฟฟา โดยไมจํากัดเวลา แลวครูผูสอบใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน
การพัฒนาความสามารถการเลนเบสไฟฟาใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคถึงระดับเกณฑที่คาดหวังไวโดย
กําหนดเกณฑ
80/80 หมายถึง ขอกําหนดใหนักเรียนมีคะแนนความสามารถเลนเบสไฟฟาเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 ทั้งที่
ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและหลังจากการเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนครบทุกบทเรียนแลวโดย 80 ตัวแรกและ 80 ตัวหลัง หมายถึงดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนระหวางการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนทุกคนจากการทําแบบฝกหัดทายบทเรียนและการทดสอบดวยแบบทดสอบปรนัย
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครบทุกบทเรียนแลวของนักเรียนทุกคน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถในการเลนเบสไฟฟากอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ เสนอดังแผนภาพที่ 2.8

ตัวแปรอิสระ
การเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื องการฝึ กเบสไฟฟ้าด้วยตนเอง

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการเล่นเบสไฟฟ้า

สมมติฐาน

นักเรียนมีความสามารถในการเลนเบสไฟฟาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ซึ่ง
มีวิธีดําเนินการวิจัย ตามหัวขอ ดังนี้
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1. แบบแผนการวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
5. วิเคราะหขอมูล
แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองกลุมเดียวสอบกอนสอบหลัง (One group pretest – posttest design) มีแบบแผนการ
ทดลอง ดังภาพ 3.1

T1

X

T2

โดย
T1แทน การทดสอบกอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถในการเลนเบส
ไฟฟา
X แทน การดําเนินการทดลองโดยใหผูเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการฝก
เบสไฟฟาดวยตนเอง
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถ
ในการเลนเบสไฟฟา
ภาพ 3.1 แบบแผนการทดลอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ขอบเขตประชาการ ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต (Music Fote)
ในป พ.ศ. 2560 จํานวน 5 หอง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต ป พ.ศ.2560 จํานวน1 หอง20 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
กลุม(Cluster sampling) ใชหองเรียนเปนหนวยการสุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประเภทและลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง
เนื้อหาและระยะเวลาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ
- Basic Introductionใชเวลา 15 ชั่วโมง เนื่องจากเปนการปูพื้นฐานและทบทวนการเลนเบส
ไฟฟา จึงตองใชเวลานานกวาบทเรียนอื่น
- Slap Bass Techniqueใชเวลา 11 ชั่วโมง
- Tappingใชเวลา 10 ชั่วโมง
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2. แบบวัดความสามารถเลนเบสไฟฟาดวยตนเอง โดยผูวิจัยไดทําการวัดภาคปฏิบัติความสามารถเลนเบส
ไฟฟา โดยการใหนักเรียนเลนตาม Basic , Major scale และ Minor scaleในรูปแบบตาง ๆ ที่กําหนด ซึ่งจะทดสอบ
ภาคปฏิบัติทีละคน โดยไมจํากัดเวลาในการทดสอบภาคปฏิบัติมีเกณฑการใหคะแนน คือปฏิบัติไดให 1 คะแนน และ
ปฏิบัติไมไดให 0 คะแนน
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
1.1 ขั้นวางแผน
1.1.1 ศึกษาเนื้อหา เรื่องเบสไฟฟา จากหนังสือ และเอกสารตาง ๆ
1.1.2 กําหนดโปรแกรมสําหรับใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกโปรแกรม Authowarew6, Adobe captivate 9
1.1.3 ศึกษารูปแบบและการใชโปรแกรม Authorwaew 6 สําหรับสรางบทเรียนเพื่อให
เขาใจถึงองคประกอบและความสามารถในการใชงานของโปรแกรม
1.1.4 เตรียมรายละเอียดของแบบฝกหัด โดยกําหนดกรอบคําถามใหครอบคลุม และอยู
ในเนื้อหาของบทเรียนที่สราง
1.2 ขั้นดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สรางบทเรียนตามเนื้อหาที่สอนโดยปกติ โดยบทเรียนชวยสอนที่สรางครั้งนี้มี3บทเรียน ไดแก 1. Basic
Introduction 2. Slap Bass Technique และ 3. Tapping ซึ่งโปรแกรมที่ใชในการเขียน คือ Adobe captivate
9, Authorwaew 6 และโปรแกรมที่ใชในการเลน คือ Chome , Firefox , Internet explorer , Gom player หรือ
โปรแกรมที่รองรับ HTML 5 หรือ swfจากนั้นนําบทเรียนที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงและความถูกตองของเนื้อหา เทคนิคการเขียน การใชภาษา และการปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบตามแบบตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
- แบบตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตอ
นวัตกรรมการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ทั้งดานเนื้อหา ดานเทคนิค
ดานกราฟก และการออกแบบ ซึ่งเกณฑการพิจารณาระดับความคิดเห็น โดยเรียงลําดับดังนี้
5 หมายถึง 5 คะแนน คือ เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง 4 คะแนน คือ เห็นดวยมาก
3 หมายถึง 3 คะแนน คือ เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง 2 คะแนน คือ เห็นดวยนอย
1 หมายถึง 1 คะแนน คือ เห็นดวยนอยที่สุด
1.3 ขั้นทดลองและปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน ทดลองโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ แลวใหเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทดสอบภาคปฏิบัติอีกครั้ง หากพบปญหาใดผูวิจัยจะนํามาแกไข
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1.4 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
2. การสรางแบบวัดความสามารถเลนเบสไฟฟา
แบบวัดความสามารถการเลนเบสไฟฟา มีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้
2.1สรางแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ทั้ง Basic , Major scale และ Minor scale เพื่อวัด
ความสามารถการเลนเบสไฟฟา ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนํา
แบบทดสอบที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบคุณภาพเพื่อนําขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงแกไขโดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของแบบวัดกับเนื้อหาที่ตองการวัด (IOC)
2.2 นําแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนไปทดลองทดสอบกับนักเรียน 5 คน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางและเปนนักเรียนที่เคยเรียนเบสไฟฟามาแลวเพื่อทดสอบความตรงตามสภาพ (Concurrent validity) กับ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของเกณฑการใหคะแนน โดยความตรงตามสภาพพิจารณาจากคะแนนหรือการปฏิบัติได
ของนักเรียนที่เรียนแลวตองสอบผาน คือไดคะแนนเกิน ครึ่งของคะแนนเต็ม (เกณฑคาความตรงตามสภาพ คื อ
นักเรียนตองผานรอยละ 80 หรือ ผาน 4 ใน 5 คน) สวนการหาคาความเชื่อมั่นของเกณฑการใหคะแนนทดลองโดย
ใหครู 2 คน เปนผูสอบนักเรียน โดยผูสอบแตละคนใหคะแนนการเลนเบสไฟฟาของนักเรียนทั้ง 5 คน ตามเกณฑที่
กําหนด คือ เลนไดให 1 คะแนน เลนไมไดให 0 คะแนน จากนั้นนําคะแนนของนักเรียนทั้ง 5 คน ที่ครูผูสอบแตละคน
(2 คน) ใหคะแนนตามเกณฑ มาหาคาความสัมพันธของคะแนนหรือหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) หรือคาRxy
การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไปขอความอนุเคราะหในการทําวิจัยกับ
โรงเรียนมิวสิคฟอรเต (Music Fote)เพื่อทําการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผู วิจั ยทํ าการทดสอบภาคปฏิ บัติ ความสามารถเลน เบสไฟฟา เพื่อทํา การเก็บคะแนนกอนเรียนดว ย
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใหนักเรียนเลนเบสตาม Basic, Major scale และ Minor scaleทําการทดสอบภาคปฏิบัติ
ทีละคน ไมจํากัดเวลา เกณฑการใหคะแนน คือปฏิบัติไดให 1 คะแนน และปฏิบัติไมไดให 0 คะแนน
3. ผูวิจัยใหนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองจํานวน 3
บทเรียน บทเรียนละ 2 สัปดาหรวมทั้งสิ้น เปนระยะเวลา 6 สัปดาห โดยระหวางการเรียนแตละบทเรียน จะมีการทํา
แบบฝกหัดและการทําแบบทดสอบปรนัยจํานวน 20 ขอ เพื่อเก็บคะแนนไปหาประสิทธิภาพบทเรียนระหวางเรียน
หรือ E1
4. เมื่อนักเรียนไดเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจนจบบทเรียน ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
การทดสอบภาคปฏิบัติหลังเรียน โดยการใหนักเรียนเลนตาม Basic , Major scale และ Minor scale เชนเดียวกับ
การทดสอบกอนเรียน ทําการทดสอบภาคปฏิบัติทีละคน ไมจํากัดเวลา เกณฑการใหคะแนน คือปฏิบัติไดให 1
คะแนน และปฏิบัติไมไดให 0 คะแนนเพื่อเก็บคะแนนไปหาประสิทธิภาพบทเรี ยนหลังเรียน หรือ E2 และนําคะแนน
ไปเปรียบเทียบกับคะแนนกอนเรียน
5. นําผลคะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติกอนเรียนและหลังเรียนทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบภาคปฏิบัติดังนี้
1.1 วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบภาคปฏิบัติโดยการหาคา IOC (Index of
Item-objective congruence)
1.2 วิเคราะหคาความตรงตามสภาพ (Concurrent validity) โดยพิจารณาจากคะแนนหรือการ
ปฏิบัติไดของนักเรียนที่เรียนเบสไฟฟาผานแลวเกณฑ ตองสอบผาน คือ ไดคะแนนเกินครึ่งของคะแนนเต็ม เกณฑการ
ตัดสินคาความตรงตามสภาพ คือ รอยละ 80 ขึ้นไป หรือ นักเรียนตองสอบผาน 4 หรือ 5 คน (ใน 5 คน)
1.3 วิเคราะหความเชื่อมั่นของเกณฑการใหคะแนนโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson correlation coefficient) หรือคาRxy เมื่อ x แทนคะแนนที่ใหโดยผูสอบคนที่ 1 และ y แทนคะแนน
ที่ใหโดยผูสอบคนที่ 2
2. หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องความสามารถในการเลนเบส ดังนี้
2.1 วิเคราะหคาความตรงและความถูกตองของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยหา คาเฉลี่ย
( & ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ใหโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แลวแปลผลดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50- 5.00 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00- 1.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด
โดยเกณฑการผานวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความตรงและความถูกตอง คือ มีคาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.50 ขึ้นไปหรือ ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยเฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป
2.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องความสามารถในการเลนเบส โดยการ
หาคา E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 ดังนี้
2.2.1 หาคา E1 คือ คารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบภาคปฏิบัติระหวางเรียน
ของนักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ 80 ตัวแรก
2.2.2 หาคา E2 คือ คารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบภาคปฏิบัติหลังเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ 80 ตัวหลัง
3. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลทดสอบภาคปฏิบัติกอนเรียนกับหลังเรียนดังนี้
3.1 สถิติพื้นฐานคือ คาเฉลี่ย ( & )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนทั้งกอนเรียน
และหลังเรียน
3.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความสามารถการเลน
เบสไฟฟาของกลุมตัวอยางระหวางกอนกับหลังเรียนดวยสถิติไมอิงพารามิเตอร (Nonparametric statistics)ดวยการ
ทดสอบความสัมพันธของลําดับที่และเครื่องหมายความตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนดวยสถิติทดสอบซี
(Z-test) ตามวิธีของ Wilcoxon’s Matched Pairs Signed Ranks Test
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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟากอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประชากรการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต (Music Fote) ป พ.ศ. 2560 จํานวน 5 หอง จํานวน
นักเรียน 92 คนกลุมตัวอยางจํานวน1 หอง20 คนไดมาโดยการสุมแบบกลุม(Cluster sampling) ใชหองเรียนเปน
หนวยการสุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝ กเบสไฟฟาดวยตนเอง
และ 2) แบบวัดความสามารถการเลนเบสไฟฟา
วิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2ใชเกณฑ 80/80
และเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟาระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยสถิติแบบไมอิงพารามิเตอร
(Nonparametric statistics)ดวยการทดสอบความสัมพันธของลําดับที่และเครื่องหมายความตางของคะแนนกอน
เรียนกับหลังเรียนดวยสถิติทดสอบซี (Z-test) ตามวิธีของ Wilcoxon’s Matched Pairs Signed Ranks Test

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบส
ไฟฟาดวยตนเอง ตามกรอบเนื้อหาที่กําหนดไว คือ บทเริ่มตนที่สวนนํา เมนูบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียน การ
นําเสนอเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และการสรางดําเนินการ ตามลักษณะที่ดีของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ พบวา คะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน (E1) เทากับ 16.92 (x̄=16.92 ,
S.D.=2.43)คิดเปนรอยละ 84.62 สวนคาเฉลี่ยหลังเรียน (E2) เทากับ 19.55 (x̄=19.55 , S.D.=2.13) คิดเปนรอยละ
83.20 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.62/83.20 และสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟาระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ดวยคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังผลเรียนเทากับ 18.75 (x̄=18.75 ,S.D.=0.79)สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
กอนเรียนซึ่งเทากับ 17.30 (x̄=17.30 ,S.D.=0.47) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (z= 3.923) สรุปไดวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การฝกเลนเบสไฟฟาดวยตนเอง สามารถพัฒนาการเรียนรูของกลุมตัวอยางได
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย

อภิปรายผล
1. ผลการดําเนินการศึกษาคนควาและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวย
ตนเอง ซึ่งนําเสนอผานบทเรียนผานโปรแกรม Authorwaewversion 6.0 ทํางานภายใตระบบปฏิบัติการWindows
95/98/meเมื่อนําไปทดลองใชโดยใหนักเรียนในโรงเรียนมิวสิคฟอรเตนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝก
เบสไฟฟา ไปเรียนดวยตนเองแลวทําการการทดสอบระหวางเรียน (E1) และทดสอบหลังเรียน (E2) พบวา คะแนน
เฉลี่ยรอยละสูงกวาเกณฑรอยละ 80 ทั้งสองรายการ (84.62 และ 83.20 ตามลําดับ) แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ช ว ยสอนที่ ส ร า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า เกณฑ ที่ ตั้ ง ไว ที่ ผ ลเป น เช น นี้ อ าจเป น เพราะว า การสร า งบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนครั้งนี้ไดยึดหลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั่วไปที่อเลสซี่และโทรลิป (Alessi and
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trollip, 1991 อางถึงในถนอมพรเลาหจรัสแสง, 2551: 29-30)ไดใหไววามี 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การเตรียม 2) การ
ออกแบบบทเรียน 3) การเขียนผังงาน 4) การสรางสตอรี่บอรด 5) การเขียนโปรแกรม 6) การผลิตเนื้อหาในบทเรียน
และ 7) การประเมินผลและแกไขบทเรียน ประกอบกับโปรแกรมที่ใช โปรแกรมออเธอรแวร (Author ware) ซึ่งเปน
โปรแกรมไมโครคอมพิว เตอรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขั้น ตอนการสรา งมีระบบที่ดี แ ละเมื่ อได ผา นการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญและทําการปรับปรุงแกไขจนไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพแลวนําไปทดลองใช จึงทํา
ใหบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑดังขางตน
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถการเลนเบสไฟฟาของกลุมตัวอยางระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังผลเรียนเทากับ 18.75 (x̄=18.75 ,S.D.=0.79)สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนซึ่ง
เทากับ 17.30 (x̄=17.30 ,S.D.=0.47) อยางมีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ .05 (z= 3.923) แสดงใหเห็นวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ความสามารถในการเลนเบสไฟฟาดวยตนเองสามารถพัฒนาการเรียนรูของกลุมตัวอยาง
ไดตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของโยธิน หวังทรัพยทวี (2543) ที่ใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเสริมแรงทางบวกในการสอนซอมเสริม วิชาดนตรีสากลเรื่องการกระจายตัวโนต สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความยุงทางการเรียนรู พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการวิจัยของมลฑลอนันตรศิริ (2534) และ
สนทนา เกิดอรุณ (2533) ที่พบวาการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะเดนของบทเรียนคอมพิ วเตอร
ชวยสอน คือ ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนสามารถเรียนรูและฝกฝนดวยตนเองไดหลายครั้ง เปน
การลดปญหาเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูไดเหมาะกับแตละบุคคล สําหรับการวิจัยครั้งนี้ในขณะทดลองใชผูวิจัยสังเกต
พบวา ผูเรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือรน ตั้งใจ ในการศึกษาเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
ความสามารถในการเลนเบสไฟฟาเปนพิเศษ เนื่องจากผูเรียนไดเห็นภาพ เสียงบรรยาย และผูเรียนสามารถศึกษาดวย
ตนเองไดและสามารถทบทวนเนื้อหาในบทเรียนไดทันทีหากเนื้อหานั้นผูเรียนยังไมเขาใจก็สามารถเรียนรูจ นเกิดความ
เขาใจได อีกทั้งผูเรียนยังสามารถศึกษาบทเรียนไดโดยไมจํากัดเวลาและความสามารถระหวางบุคคล ทําใหการจัดการ
เรียนการสอนสามารถแกไขปญหาในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี และผลของการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการพัฒนานี้ พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูควรใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอน เพราะสามารถสอนเนื้อหาที่ยากให
ความงายขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน ชวยลดปญหานักเรียนการขาดแคลนวัสดุอุปกรณที่ใช
ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
2. สถานศึกษาควรมีการสนับสนุน โดยการจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อใหครูและนักเรียนไดใชคอมพิวเตอรใน
การเรียนการสอนมากขึ้น
3. คอมพิวเตอรที่นํามาใชในการสรางหรือเสนอเนื้ อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวนสอน ควรเปนเครื่องที่มี
ความสามารถบรรจุขอมูลไดจํานวนมาก เปนเครื่องที่มีความเร็วในการเลนโปรแกรมและมีการดเสียงติดตั้ง
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ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนในตัวแปรอื่นเชนการวัดเจตคติหรือความพึงพอใจของ
นักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือตอการเรียนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อ
2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการสอนระหวางการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนกับการใชสื่ออื่ น หรือ
เปรียบเทียบกับการสอนดวยเทคนิควิธีอื่น

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยเสนอตามลําดับหัวขอตอไปนี้
1. คอมพิวเตอรชวยสอน
1.1 ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน
1.2 ลักษณะบทเรียนของคอมพิวเตอรชวยสอน
1.3 หลักการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน
1.4 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน
1.5 ขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอน
1.6 ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน
1.7 การหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอรชวยสอน
1.8 แนวโนมการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในประเทศไทย
2.ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู
2.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข
3. เบสไฟฟา
3.1 ประวัติและความเปนมาของเบสไฟฟา
3.2 การวางมือขวา
3.3 การวางมือซาย
3.4 การดีดเบส
3.5 การไล Scale C Major และ A Minor
3.6 การ Slap bass
4. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
4.1 ความหมายของแบบทดสอบภาคปฏิบัติ
4.2 พฤติกรรมการเรียนรูดานการปฏิบัติ
4.3 จุดประสงคการเรียนรูดานการปฏิบัติ
4.4 การตรวจใหคะแนนการวัดภาคปฏิบัติ
4.5 เกณฑการวัดภาคปฏิบัติ
4.6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ
4.7 การตัดสินผลการวัดภาคปฏิบัติ
4.8 การทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถในการเลนเบส
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5. การวิจัยที่เกี่ยวของ
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
7. สมมติฐานการวิจัย

แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ความหมายของแบบทดสอบภาคปฏิบัติ แบบทดสอบ (Test) หมายถึง วิธีการที่มีระบบ (Systematic
procedure) สําหรับเปรียบเทียบ พฤติกรรมของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป วิธีการที่มีระบบ หมายถึง การวางแผนไว
ลวงหนาวาในสถานการณที่ กําหนดใหและสิ่งเราเชนนี้ การตอบสนองจะเปนเชนไร สวนคําวา การเปรียบเทียบนั้น
หมายความวา ผลจาก แบบทดสอบจะมีความหมาย ถาหากเราเอาผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น จากแนวคิดนี้ทํา
ใหสรุปไดวา แบบทดสอบนั้นมีความหมายกวางรวมเทคนิคหลายๆอยางเขาดวยกัน แบบทดสอบมีหลายชนิด มีชื่อ
เรียก ตางๆกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการทดสอบ เนื้อหาของแบบทดสอบ วิธีการสราง การใหคะแนน การ
นําผลการสอบไปใช เปนตน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, อเนกกุล กรีแสง. 2522: 23)
เกณฑการวัดภาคปฏิบัติ
การวัดภาคปฏิบัติขึ้นกับความตองการของผูสอนวา ตองการวัดอะไร มีจุดมุงหมายที่จะวัดจุดใดเปน สําคัญ
ความจริงก็มิไดมีการกําหนดอะไรแนนอน เพียงแตเนนเรื่องหลักที่ปฏิบัติจริง ความคิดรวบยอด และ ขั้นตอนในการ
แกปญหาเพื่อวางกฎเกณฑใหมีมาตรฐานเทานั้น การกําหนดเกณฑการวัดภาคปฏิบัติ (Rubric) ที่มีความจําเปนตอง
ใช มี 2 ลักษณะดวยกันคือ
1. การใหคะแนนโดยดูภาพรวมทั้งหมด (Holistic scoring) คือ การใหคะแนนเปนภาพรวมวา ท างานได
ถูกตองดีมีคุณภาพและสวยงาม ซึ่งอาจจะใหคะแนนเต็มได แตการใหคะแนนนั้นอาจจะมีความรูสึกของผูให คะแนน
รวมไปดวยวาดีหรือไมอยางไร จะตัดสินใจใหคะแนนเต็มหรือลดนอยลงมาก็แลวแตผูใหคะแนน
2. การวัดโดยใหคะแนนเปนระบบจําแนกเปนสวนๆ (Analytic scoring) เชน การลงมือปฏิบัติตาม ขั้นตอน
การปฏิบัติงานขั้นนั้นๆ อยางถูกตอง และดูผลงานที่เสร็จแลวผูสอนสามารถใหคะแนนเปนรายบุคคลได
เมื่อเปรียบเทียบการใหคะแนนทั้งสองลักษณะแลว จะมีทั้งขอดีขอเสีย คือ การใหคะแนนโดยดู ภาพรวมนั้น
เปนการใหคะแนนชนิดหยาบๆ แตการใหคะแนนในระบบจําแนกเปนสวนๆนั้น เนนการใหคะแนน อยางละเอียด มี
ขอจํากัดหลายขอดวยกัน สามารถประเมินผลสรุปไดยุติธรรมกวา โดยมีการใหคะแนนทุก ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
มีความซับซอนมากกวา และมีการดูเวลาหรืออัตราความเร็ว ความคลองของการ ปฏิบัติงาน ดวยวิธีที่ดีที่สุดให
คะแนนโดยใช 2 วิธีนั้นผสมผสานกัน จะไดผลสรุปที่ละเอียดและรอบคอบกวา โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง ( Wirersma.
1990: 82-83)
เพื่อใหเห็นภาพการกําหนดเกณฑการวัดภาคปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ขอยกตัวอยางรูปแบบวิธีกําหนด คะแนน
การประเมิน (rubric score) ที่เสนอโดย ดร. ส.วานา ประวาลพฤกษ ใน 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 แยกประเด็นพิจารณาออกเปนประเด็นยอยแลวทําเปนตาราง พิจารณาความถูกตอง ใน แตละ
ประเด็น กําหนดระดับของคะแนนตามจํานวนที่ปฏิบัติถูกตองในประเด็นเหลานั้น
รูปแบบที่ 2 กําหนดระดับความสมบูรณตามเสนแสดงความตอเนื่องความสามารถ (Continuous ability)
รูปแบบที่ 3 กําหนดระดับความผิดพลาด พิจารณาความบกพรองจากคําตอบวามีมากนอยเพียงใด โดยจะ
หักจากระดับคะแนนสูงสุดลงมาทีละระดับ รูปแบบที่ 4 กําหนดระดับการยอมรับและคําอธิบาย
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ
คุณภาพของเครื่องมือวั ดภาคปฏิบั ติ มีการตรวจสอบในทํานองเดีย วกันกับการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ เครื่องมือวัดเจตคติ คือ การตรวจสอบดานความเที่ยงและความตรง ของ
เครื่องมือ โดยเฉพาะในเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ เนนการวัดความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามสภาพ ความตรงเชิง
จําแนก สวนความเที่ยง เนนการวัดความเที่ยงในการวัดซ้ํา ความเที่ยงแบบความสอดคลอง ระหวางประเมิน (สุวิมล
วองวาณิช. 2539: 12)
1. การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ
1.1 ความตรงตามเนื้อหา คือ ความสามารถของเครื่องมือวัดผลที่สามารถวัดในสิ่งที่ตองการวัดได
อย า งถูกตอง นั่ น คือ มีเนื้ อหาของสิ่ง ที่ ตองการวัด ครอบคลุ ม ครบถว นตามจุด ประสงค ของการวั ด เครื่องมื อวั ด
ภาคปฏิบัติ ในสวนของกระบวนการครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวของกับกิจกรรมหรื อขั้นตอน การทํางาน และในสวนของ
ผลงานครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพของผลงานไมวาจะเปนการวัด กระบวนการหรือผลงาน วิธีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีหลักการที่ไมแตกตางกัน คือ มักใชการ พิจารณาตัดสินจากผูเชี่ยวชาญในสาขา
หรืองานที่ใหผูเรียนปฏิบัติ มีขั้นตอนสําคัญดังนี้
1.1.1 การเลือกกลุมของผูเชี่ยวชาญในงานที่ใหทํา
- แหลงของผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญเปนใคร อยูที่ไหน เปนที่ยอมรับวามีความเชี่ยวชาญ
ในสาขานั้น มากนอยเพียงใด มีประสบการณในงานที่มอบหมายใหทําเพียงพอหรือไม
- จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ตองการใชในการตรวจสอบไมมีเกณฑกําหนดตายตัววา ตองใช
จํานวนเทาใด แต ใหมากพอตอการตัดสอนความครอบคลุมของเนื้อหา
1.1.2 การเตรีย มเนื้ อหาใหผู เชี่ ย วชาญพิจ ารณา ผูส รา งเครื่องมื อจะทํ าบทบาทเป น
ผูอํานวยการ (Facili - tator) จัดเตรียมเนื้อหาสาระที่ตองตรวจสอบใหผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบ ซึ่ง ประกอบดวย
เนื้อหานอกเหนือจากเปาหมายของหลักสูตร ไดแก
- คุณลักษณะที่มุงวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
- การกระจายน้ําหนักความสําคัญของคุณลักษณะแตละดาน
ผูเชี่ย วชาญจะพิจารณาความสอดคล องของหลักสู ตรกับคุณ ลักษณะที่ มุงวั ด และการกําหนด
น้ําหนัก ความสําคัญของคุณลักษณะ
วิธีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาที่นิยมใช คือ การจัดเตรียมแบบฟอรมใหผูเชี่ยวชาญแตละ
ทาน แสดงความเห็น ผูเชี่ยวชาญจะกรอกขอมูลในชองความเห็น และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ถาเห็นวามี
ขอควรแกไข ขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหในรูปของคาสถิติ เปนตัวบงชี้เนื้อหาที่ตองปรับปรุง
1.2 ความตรงตามเกณฑสัมพันธ คือ ความสามารถของเครื่องมือที่สามารถวัดสิ่งที่ตองการวัดแลว
ใหผลสอดคลองกับการวัดโดยใชเครื่องมืออื่น หรือขอมูลที่เชื่อถือได ที่นํามาเปนเกณฑ
1.2.1 วิธีการตรวจสอบความตรงตามเกณฑสัมพันธของเครื่องมือที่มุงวัดกระบวนการใช
เกณฑที่เปนตัวเทียบที่ไดมาจาก
- การใชเครื่องมือวัดที่ไดมาตรฐาน ดําเนินการโดยหาขนาดของความสัมพันธ ระหวางผล
จากการวัด เครื่องมือทั้งสอง สัมประสิทธิ์ความสัมพันธจะบงชี้ขนาดของความสอดคลอง หมากมีความสัมพันธกันสูง
แสดง วา เครื่องมือที่สรางขึ้นมีคุณภาพดี เพราะใหผลการวัดสอดคลองกับผลที่ไดจากการใชเครื่องมือมาตรฐานวัด
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- การใช เครื่ อ งมื อที่ ไ ม ไ ด วั ด ทั กษะการปฏิ บั ติ โ ดยตรง เช น โดยทฤษฎี พ บว า ทั กษะ
ภาคปฏิบัติในเนื้อหา บางวิชา สัมพันธกับความรูความสามารถดานทฤษฎี หากหลักฐานนี้นาเชื่อถือพอ ผูสรา ง
เครื่องมืออาจทดสอบความรูดานทฤษฎี ในเนื้อหาที่ตองการทดสอบจากผูเรียนแลวนํามาหาความสัมพันธกับผลการ
ประเมินทักษะ จากเครื่องมือที่สรางขึ้น
1.2.2 วิธีตรวจสอบความตรงตามเกณฑสัมพันธ ของเครื่องมือที่มุงวัดผลงาน ซึ่งมีการ
พิจาณาความตรงตามเกณฑสัมพันธ ดังนี้
- การใชการจัดลําดับคุณภาพผลงานเปนเกณฑ ทําโดยกลุมผูชํานาญการในสาขานั้นๆ
หลังจากนั้นยึด ผลงานเหลานั้นเปนเกณฑที่เชื่อถือได แลวนําผลงานของผูเรียนกลุมปจจุบันไปเทียบแลวจัดประเภท
ตามระดับ คุณภาพ จากนั้นนํางานที่นักเรียนทําไปใหผูสอนตรวจสอบประเมินคุณภาพ โดยยึดเครื่องมือซึ่งระบุเกณฑ
ให คะแนนชัดเจน แลวนําผลมาเปรียบเทียบวา ใหผลสอดคลองกับการจัดอันดับผลงานที่ทําไวในตอนแรกหรือไม
หากสอดคลองกันแสดงวา เครื่องมือประเมินผลงานที่สรางขึ้นมีความตรง
- การใชความเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนเกณฑ ดําเนินการโดยนําผลงานไปใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมิน หลังจากนั้นนํามาเปรียบเทียบผลการประเมิน เมื่อใชเครื่องมือที่สรางขึ้นเอง ถาใหผลสอดคลองกัน แสดงวา
เครื่องมือที่สรางขึ้นมีความตรง ในการหาความสัมพันธของผลที่ไดจากการวัดจากเครื่องมือที่สรางขึ้น กับ ที่ไดจาก
เกณฑขางตน นิยม หาขนาดความสัมพันธโดยใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’ Product Moment
Correlation) หรือ สูตรสหสัมพันธแบบจัดอันดับ (Rank – order Correlation)
1.3 ความตรงเชิงจําแนก เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติที่ดี จะตองแยกทักษะความสามารถของผูเรียน
ไดอยางถูกตอง วิธีการที่นิยมใช คือ Know – group method ซึ่งมีหลักการที่วา การหาวิธีการที่เชื่อถือได มา
จําแนกความสามารถในการท างานของผูเรียน โดยปกติจะใหผูที่ใกลชิดกับนักเรียนเปนผูตัดสิน ซึ่งไดแกครูที่ สอน
นักเรียน วิธีการนี้มีขอตกลงวา ผูประเมินทักษะการทํางานของนักเรียนสามารถใหขอมูลสวนนี้ไดอยาง ถูกตอง
หลังจากนั้นนําขอมูลเกี่ยวกับทักษะการท างานที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลการวัดจากเครื่องมือที่สราง ขึ้น หากผลการ
วัดมีความสอดคลองกัน แสดงวา เครื่องมือที่วัดมีความตรงในการจําแนกผูเรียนไดจริง การกําหนดความตรงเชิง
จําแนกของเครื่องมือที่นิยมใชทําได 2 แบบ คือ
1.3.1 โดยการหาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดจากการวัดทั้งสอง สูตรที่ใชใน
การคํานวณคือ สหสัมพันธแบบเพียรสัน
1.3.2 โดยการทดสอบความแตกต างของค า เฉลี่ ย ระหว างกลุ ม ใหผู ใกลชิ ด และรูจั ก
นักเรียน ดี แยกนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ปฏิบัติเกง มีทักษะการท างานสูง กับกลุมที่มีทักษะการทํางาน
ตาง ๆ หลังจากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินจากเครื่องมือที่สรางขึ้นเองของทั้งสองกลุม มาเปรียบเทียบ
หากทั้งสองมีคะแนนเฉลี่ยดานการท างานแตกตางกันจริง โดยกลุ มสูงมีคะแนนเฉลี่ยมากกวากลุมต่ํ า แสดงว า
เครื่องมือมีคุณภาพ สามารถจําแนกความสามารถในการท างานของผูเรียนไดอยางแทจริง ในกรณีที่มีการ แบงกลุม
ผูเรียนตามทักษะความสามารถออกเปน 2 กลุม ศึกษาโดยการทดสอบคาที (t - test) สวนกรณีที่มี การแบงกลุม
มากกวา 2 กลุม ศึกษาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) อยางไรก็ตามวิธีการนี้จะให ขอมูลดาน
ความสามารถในการจําแนกแตไมไดบอกขนาดของความสัมพันธวามีคามากนอยเพียงใด
2. การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ ค อนขางแตกตางจากการหาความเที่ยงของ เครื่องมือวั ด
ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรีย น ทั้ งนี้ เพราะเครื่องมื อวั ด ภาคปฏิ บั ติส วนใหญ ใชแ บบตรวจสอบรายการ หรือมาต รวั ด
ประมาณคา ซึ่งมีขอรายการ (Item) ที่คอนขางเปนอิสระตอกัน มีความสัมพันธ หรือไมสัมพันธกัน ก็ได จํานวนขอ
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รายการขึ้นอยูกับจํานวนพฤติกรรมที่ตองการมุงวัด ดวยเหตุนี้ ความพยายามกําหนดความเปนเนื้อเดียวกันของ
เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ จึงแทบไมมีความจําเปน ดังนั้น ความเที่ยงของเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ ที่ควรใหความสนใจ
เปนพิเศษคือ ความเที่ยงระหวางผูประเมิน และความเที่ยงแบบการวัดซ้ํา
2.1 ความเที่ยงระหวางผูประเมิน ถาเครื่องมือมีคุณภาพดี คูมือการใหคะแนนการปฏิบัติงานควร
มีคุ ณ ภาพดี เกณฑ ที่ใช ในการตรวจใหค ะแนน หรือการประเมิน มี ความชั ด เจน ส ง ผลใหการประเมิ นระหว า งผู
ประเมินสอดคลองกัน การกําหนดความเที่ยงแบบนี้ ผูเรียนปฏิบัติใหดูเพียงครั้งเดียวโดยมีผูประเมินอยางนอย 2 คน
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน หรือประเมินผลงาน การหาความเที่ยงวิธี นี้ สามารถกําหนดไดแมเมื่อสิ่ งที่ วัดเน น
กระบวนการหรือผลงาน เนื่องจากผู ประเมินสามารถใหคะแนนพรอมกันได จากการปฏิบัติงานของผูเรียน ซึ่งมี
วิธีการหาความเที่ยงไดหลายวิธี เชน
- หาความสัมพันธ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ในกรณีมีผูประเมิน 2 คน
- ในกรณีมีผูประเมินมากกวา 2 คน สามารถใช ANOVA ชวยในการทดสอบความแตกตางระหวาง
ผู ประเมิ น ขอมูล ที่ไ ดจากการวิเคราะหความแปรปรวนสามารถกํา หนดค าความสั มพั นธไ ด โดยใชสู ตรการหา
ความสัมพันธแบบ intraclass correlation
2.2 ความเที่ยงแบบการวัดซ้ํา เครื่องมือสําคัญของการวัดภาคปฏิบัติ คือ ผูวัด เนื่องจาก การวัด
ภาคปฏิบัติอาศัยการสังเกตเปนสําคัญ คุณภาพของการวัด ที่ใหผลคงเสนคงวา ขึ้นอยูกับความชัดเจนของ ตัวเครื่อง
มือเอง และตัวผูประเมิน ถาเครื่องมือมีคุณภาพจริง มีคุณลักษณะที่วัดชัดเจนเปนรูปธรรม ตลอดจน มีหลักเกณฑให
คะแนนที่ดี การประเมินผลดานการปฏิบัติของผูประเมินคนเดียวกัน แมจะประเมินตางเวลาก็ ควรใหผลสอดคลอง
กัน หรือเมื่อใหประเมินซึ่งก็ควรใหผลการประเมินที่สอดคลองกัน
กรณีที่การปฏิบัติงานไมใชเวลามากเกินไปสามารถใหผูเรียนปฏิบัติไดหลายครั้ง ผูสรางเครื่องมือ
อาจ หาความเที่ ย งแบบวั ด ซ้ํ า ก็ ไ ด โดยดู ว า ผลการประเมิ น จะสอดคล อ งหรื อ ไม แต ใ นทางปฏิ บั ติ จ ริง การวั ด
ภาคปฏิบัติ ไมสามารถควบคุมสถานการณทดสอบใหคงเสนคงวาหรือเปนมาตรฐานเดียวกันทุกครั้งเหมือนการ
ทดสอบดวยขอสอบขอเขียน รวมทั้งการใหผูเรียนปฏิบัติซ้ําเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก
ดังนั้น การสรางเครื่องมือ เพื่อศึกษาคุณภาพดานความเที่ยงกรณีสิ่งที่วัดคือกระบวนการเปนเรื่อง
ที่ ทําไดยาก เพราะหากการปฏิบัติสิ้นสุดและมิไดมีการบันทึกภาพการปฏิบัติงานไว การใหคะแนนในขณะผูเรียน
กําลังปฏิบัติงานสามารถทําได แตหากใหมีการทิ้งชวงหางระยะหนึ่ งแลวใหคะแนนซ้ํา ผูประเมินตองใชวิธีการ นึก
ยอนภาพการปฏิบัติงานของผูเรียน โอกาสที่จะใหคาความเที่ยงสูง จึงเปนไปไดยาก เพราะสิ่งที่วัดไมได ปรากฏเปน
ภาพใหเห็นชัดเจนอีกครั้ง ดวยเหตุนี้ การหาความเที่ยงแบบการวัดซ้ําในกรณีที่ตองการวัดกระบวนการ จึงทําไดใน
กรณีตอไปนี้
- ถางานนั้นใชเวลาไมนาน สามารถใหผูเรียนปฏิบัติงานซ้ําได ก็ใหทําการประเมินซึ่งดูวาผลการ
ประเมิน สอดคลองกันหรือไม
- ถางานนั้นซับซอนอาจตองบันทึกภาพแลวทําการประเมินหลายครั้ง โดยดูจากภาพที่เปดฉายซ้ํา
ตรวจสอบผลการประเมินในชวงเวลาที่ตางกัน วาสอดคลองกันหรือไม วิธีนี้สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ ถาจุดของ
การวัดอยูที่ผลงาน การกําหนดความเที่ยงของเครื่องมือที่เหมาะสม คือ การหาความเที่ยง แบบวัดซ้ํา เพราะมักมี
ผลงานคงไวใหเห็น (ยกเวนการปฏิบัติทางดนตรี กีฬา สามารถตรวจดูซ้ํากี่ครั้งก็ได ) การหาความเที่ยงแบบวัดซ้ํา
ประมาณคาจากการใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
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การตัดสินผลการวัดภาคปฏิบัติ
โดยทั่วไป การตัดสินผลการวัดภาคปฏิบัติมีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน (สุวิมล วองวาณิช. 2539: 32 - 36)
ดังนี้
ขั้น ที่ 1 กํา หนดคุ ณ ลั ก ษณะของการปฏิ บัติ (ชิ้ นงาน) ที่จ ะนํ า มาตั ด เกรด เนื่ องจากการวั ด ภาคปฏิ บั ติ
หมายถึง การวัดพฤติกรรมความสามารถของผูเรียนที่แสดงออกโดยการ ปฏิบัติ และถาผูสรางเครื่องมือเห็นวา ทักษะ
การปฏิบัติที่ มุงวัด นาจะครอบคลุม ทักษะการทํ างาน และกิจนิ สัย ในการท างานด วย การใหเกรดที่แทนร ะดั บ
ความสามารถของผูเรียนก็ตองครอบคลุมสวนประกอบเหลานั้นให ครบถวน ดังนั้นผูสรางเครื่องมือตองมีการกําหนด
ชิ้นสวนของงานที่ตองวัดใหชัดเจน
ขั้นที่ 2 รวมขอมูลที่ไดจากการวัดผลจากงานที่ใหทําแตละชิ้นเขาดวยกัน ดําเนินการรวบรวมขอมูลที่ไดจาก
การวัดผลจากงานที่ใหทําแตละชิ้นเขาดวยกัน การใหเกรดขึ้นอยูกับ คะแนนรวม (Composite score) ที่นักเรียนทํา
ได โดยปกติคะแนนที่กําหนดสําหรับงานแตละชิ้นมักไมเทากัน ผูสรางเครื่องมือตองปรับคะแนนดิบเหลานั้น ตาม
น้ําหนักความสําคัญของงาน การปรับคะแนนดิบทําไดหลายแบบ
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดกรอบที่ตองการอางอิงผลการตัดเกรด (Frame of reference) กอนการตัดเกรดตองมี
การกํา หนดกรอบอา งอิง เพื่ อทํ า ใหท ราบว า ระดั บ คุ ณ ภาพของการปฏิ บั ติ ง าน ของผู เรีย นที่ แ ทนด ว ยเกรดนั้ น
เปรียบเทียบกับกลุม หรือเกณฑใด ซึ่งกรอบอางอิงมี 3 ประเภท
1. การเปรียบเทียบระดับความสามารถ กับเพื่อนในกลุม (Norm - reference) การประเมินแบบอิงกลุม
เปนการเปรียบเทียบระดับความสามรถในการปฏิบัติงานของผูถูกทดสอบกับ เพื่อนในกลุม ลักษณะของการทดสอบมี
เปาหมายของการประเมินเพื่อจําแนกผูเรียนออกจากกัน เหมาะกับการประเมินผลสรุป การรายงานผลทําไดงาย
สะดวกกับผูใช อยางไรก็ตามจุดออนของการประเมินผลแบบนี้ก็มี กลาวคือ ผลการประเมินขึ้นอยูกับความสามารถ
ของคนในกลุมผูถูกทดสอบอาจมีทักษะการปฏิบัติงานดีเมื่อ เปรียบเทียบกับเพื่อนที่มีทักษะตาง ๆ และระดับคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานของนักเรียนผูนี้ อาจไมถึงมาตรฐานก็ได นอกจากนี้การประเมินแบบอิงกลุมไมไดระบุวาผูเรียนมี
จุดบกพรองที่ใด
2. การเปรียบเทียบระดับความสามารถ กับเกณฑมาตรฐาน (Criterion - reference) การประเมินแบบอิง
เกณฑเปนการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของผูถูกทดสอบกับ เกณฑมาตรฐานที่กําหนด เหมาะกับ
การประเมินผลความกาวหนาใหขอมูลที่ละเอียด ทําใหทราบวาผูเรียนและ ผูสอนควรปรับปรุงจุดบกพรองที่จุดใด
เปนการประเมินที่ใหขอมูลปอนกลับที่ดี จุดออนของการประเมินแบบนบนี้ก็คือ เปนการยากที่จะกําหนดจุดตัด หรือ
เกณฑมาตรฐานที่จะจั ดจําแนกผูมีทักษะกับไมมีทักษะออกจากกันได อยางเหมาะสม และมีความยากในการแปล
ความหมายของเกณฑที่กําหนด
3. การเปรียบเทียบระดับความสามารถ กับการพัฒนาตนเอง (Self - reference) การประเมินแบบอิง
ตนเองเปนการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของผูเรียนกับทักษะ ความสามารถเดิมที่มีอยู ผลการ
ประเมินขึ้นอยูกับระดับของพัฒนาการในตัวผูถูกทดสอบ การประเมินทักษะ การปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการทางทักษะของผูเรียน เปนเรื่องที่ค วรใหความสําคัญเพราะชวย กระตุนผูเรียนใหมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เกรดที่ไดขึ้นอยูกับความสามารถของตนเอง ไมเนน การแบงปนระหวางสมาชิกในกลุม อยางไร
ก็ตามขอเสียของวิธีนี้ คือ ไมมีการใหขอมูลวา ผูถูกทดสอบมีการ ทํางานตามเกณฑหรือไม
ขั้นที่ 4 การใหเกรด การตัดเกรด หากเปนการประเมินแบบอิงกลุมจะเนนการกระจายของกลุมเปนหลัก
หากคะแนนของผู ถูกทดสอบมีการกระจายแบบโคงปกติ การตัดเกรดซึ่งแบงออกเปนระดับตางๆนั้น ขึ้นอยูกับ
คะแนนของกลุม กับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แตหากการกระจายไมเปนโคงปกติควรใชคะแนนมัธยฐานกับขนาดของ
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สวน เบี่ยงเบนมาตรฐานที่กําหนด สําหรับการตัดเกรดที่เปนแบบอิงเกณฑนั้ น ระดับของเกรดที่ไดขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของการปฏิบัติที่ เปนไปตามคุณภาพของงานที่กําหนด ขึ้นเปนเกณฑ เชน
A คือ ผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม มีทักษะการปฏิบัติงานถูกตอง มีความคิดสรางสรรค คุณภาพ ของงานที่
ผลิตสวยงาม
B คือ ผลการปฏิบัติงานดี มีทักษะการปฏิบัติงานถูกตอง คุณภาพของงานที่ผลิตสวยงาม แตยัง ไมแสดง
ความคิดสรางสรรคของตัวเองเทาที่ควร
C คือ ผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ มีทักษะการปฏิบัติงานถูกตอง คุณภาพของงานที่ผลิต พอใช
D คือ ผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจน อย ยังตองปรับปรุง ทักษะการปฏิบัติงานยังมีผิดพลาด คุณภาพ
ของงานที่ผลิต ยังไมดีเทาที่ควร
F คือ ผลการปฏิบัติงานไมเปนที่พอใจ ยอมรับไมได การปฏิบัติงานผิดพลาด คุณภาพของงานที่ ผลิตใชไมได
ในบางครั้งผูสอนอาจวัดภาคปฏิบัติในตัวผูเรียน โดยนําคะแนนรวมของนัก เรียนมาเปรียบเทียบกับ เกณฑที่
กําหนด เชน

การประเมินโดยการตัดเกรดแบบอิงเกณฑนั้น มักไมรายงานผลโดยการแสดงแตเกรดที่ผูถูกทดสอบได เพียง
อยางเดียว แตยังระบุวัตถุประสงคที่วัดประกอบดวย ลักษณะรายงานดังกลาวเรียกวา การรายงาน ความกาวหนา
(Progress report)
การตัดเกรดแบบอิงตนเอง ทําโดยการหาพัฒนาการของผูปฏิบัติตั้งแตชวงเริ่มตนจนสิ้นสุดการเรียน การ
สอน ผูที่มีอัตราการเจริญเติบโต (Growth rate) สูง ควรไดรับการประเมินในระดับที่ดี แมวาจริงๆแลว ผล การ
ปฏิบัติอาจจะยังไมไดตัดเพียงกลุมเดียว หรือเกณฑ ที่กําหนด การตัดเกรดในกรณีนี้ควรใชเพื่อกระตุน ผูเรียนใหมี
แรงจูงใจในการเรียนมากกวาใชเพื่อประเมินผลการเรียนโดยสรุปรวม
การทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถการเลนเบสไฟฟา
ผูวิจัยไดทําการวัดภาคปฏิบัติความสามารถเลนเบสไฟฟา โดยการใหนักเรียนเลนตาม Basic , Major scale
และ Minor scale ในรูปแบบตาง ๆ ที่กําหนด ซึ่งจะทดสอบภาคปฎิบัติทีละคน โดยไมจํากัดเวลาในการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ และเกณฑการใหคะแนนโดยปฏิบัติไดให 1 คะแนน และปฏิบัติไมไดให 0 คะแนน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วาสนา ทองดี (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องระบบในรางกายสา
หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสวนแตงวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีผลการวิจัยครั้งนี้พบวานักเรียนมีความพึง
พอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ เสนอดังแผนภาพที่ 2.8

ตัวแปรอิสระ
การเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื องการฝึ กเบสไฟฟ้าด้วยตนเอง

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการเล่นเบสไฟฟ้า

ภาพที่ 2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐาน
นักเรียนมีความสามารถในการเลนเบสไฟฟาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน
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ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
The Relationship between the Participation and Internal Assurance among
Teachers and School Administrators of Schools in Doi Tao District,
Chiang Mai

ผูวิจัย

ณัฐชา ญาณวงค
สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

อาจารยที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย ดร. สันตชัย พูลสวัสดิ์
ภาควิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 2. เพื่อศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนในอําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหมโดยกลุมตัวอยางใน
การวิจัย คือ ครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 146 คน เปน
งานวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณคา มีคาความเชื่อมั่น .975 สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสั มประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา
1. การมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวาอยูในระดับมาก
2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวาอยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรีย นในอําเภอดอยเต า จั งหวั ดเชีย งใหม โดยภาพรวมมีความสัมพั นธกัน ในทางบวกใน
ระดับสูง รายดานมีความสัมพันธกันในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : ความสัมพันธ , การมีสวนรวมของครู และผูบริหารสถานศึกษา, การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
Abstrat
The objectives of this study include 1 to examine the teachers and school
administrators’ participation, 2. to study the school internal assurance, and 3. to
investigate the relationship between the participation and internal assurance among
teachers and school administrators of schools in Doi Tao district, Chiang Mai. The
samples consisted of 146 teachers and school administrators of the school in Doi Tao
district. This study was the survey which used rating-scale questionnaire as the
instrument for data collection and it was test for the reliability at .975. The data were
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analyzed by the statistics as percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s
correlation coefficient.
The data showed that
1. The overall participation of teachers and school administrators in the schools of
Doi Tao district, Chiang Mai was rated as the high level. Considering in each aspect
found that all aspects were at the high level.
2. The overall opinions on internal assurance in the schools in Doi Tao district
were at the high level while each aspect found they were at the high level.
3. The relationship between the participation and internal assurance among
teachers and school administrators in Doi Tao district, Chiang Mai as a whole had the
positive relationship at the high level. Each aspect had the high level of relationship with
the statistical significant at .01
Key Words : relationship, the participation between teachers and school
administrators, school internal assurance

บทนํา
ในโลกยุคปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนามากขึ้น โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ตางๆอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ส ง ผลให บุ ค คลต องมี ก ารเรีย นรู ที่ จ ะปรั บ ตั ว ใหทั น กั บ ยุ ค และสมั ย จึ ง จํ า เป น ที่ ป ระเทศเราต องเรี ย นรูก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วนี้ เพื่อใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสถานการณ ในการเปลี่ยนแปลงของโลกเรา
นั้นก็ตองมีการพัฒนาการศึกษาใหไดคุณภาพ เหมาะสมกับยุคสมัย ในการพัฒนาการศึกษา ไมไดมีแตการพัฒนา
ผูเรียนเพียงเทานั้น รวมไปถึงการพัฒนาสิ่งตางๆรอบขาง แมกระทั่งตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษา การที่
บุคคลจะเรียนรูและปรับตั วไดดี อัน เนื่ องมาจากการไดรับการศึกษาที่ มีคุ ณภาพ และการศึกษาที่มี คุณ ภาพ
จําเปนตองมีระบบการศึกษาและการจัดการระบบที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุ กๆ ดาน ในการจัดระบบ
การศึกษาใหมีป ระสิ ท ธิภ าพและคุณ ภาพ ตอ งมี การประกัน คุ ณภาพการศึ กษา (พระราชบัญ ญั ติการศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัด
การศึกษา ที่มุงเนนในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จึงจําเปนตองมีการพัฒนาการศึกษาใหเปนปจจุบันและสามารถนําไปใชไดจริง
กับ โลกยุ ค ป จ จุ บั น ผู ที่ เ กี่ย วข องในการพั ฒ นาการศึ ก ษา ต อ งมี การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง สามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลไดจากหนวยงานตางๆ เพื่อรับรองคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
มากขึ้น
เปาหมายหลักและเปาหมายเฉพาะในการประกันคุณภาพ คือ เพื่อใหไดขอมูลซึ่งชวยสะทอนใหเห็นถึง
จุดเดนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา เมื่อทราบถึงขอมูลขางตนจากการประเมินนั้น สถานศึกษาสามารถนํา
จุ ด เด น ของสถานศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ส ว นที่ ข าดหายเพื่ อ ให คุ ณ ภาพของการศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง และ
สถานศึกษาสามารถนําจุดที่ควรพัฒนาไปปรับปรุงแกไขใหเกิดคุณภาพเพื่อใหสถานศึกษาดําเนินกิจการของ
สถานศึกษาไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปาหมายอีกประการหนึ่งคือ เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
และประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และนําไปสูการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากหนวยงาน
ภายนอกที่เขามาประเมินคุณภาพการศึกษา
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ในการดําเนิน การใหเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดความสําเร็จลุล วงนั้น ครูและ
ผูบ ริหารสถานศึกษา หรือผู ที่เกี่ยวของ จะต องรวมมื อในการตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ กษาใหอยู ในระดั บ ที่
เหมาะสมตอการจัดการศึกษา หากบุคลากรภายในสถานศึกษาปลอยใหการศึกษาดําเนินไป โดยปราศจากการ
ตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษานั้น จะทําใหผลของการจัดการศึกษานั้นลมเหลว และผูเรียนไมไดรับ
ประโยชนเทาที่ควร ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของ จึงตองรวมมือกันเพื่อทําใหคุณภาพของ
การศึกษานั้นดีขึ้น และตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เขามามีสวน
รวมในกระบวนการตรวจสอบนี้ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ใน
ทุกสถานศึกษายอมมีการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ ในอําเภอดอยเตา เปน
เขตรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ทั้งนี้ไดมีโรงเรียนในสังกัดจํานวน
มาก และบางโรงเรียนอยูในพื้นที่หางไกล แตการทํากิจกรรมเปนหมูคณะ และการจัดกิจกรรมของอําเภอดอยเตา
หรือการรวมมือกันในการจัดการศึกษาเพื่อผูเรียนนั้น ก็ไดรับความรวมมือจากบุคลากรเปนอยางดี ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดเลือกกลุมตัวอยางจากครูและผูบริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เพื่ อศึกษา
การมีสวนรวมในการดํ าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จัง หวั ด
เชีย งใหม และได หาความสัม พัน ธข องการมี สวนรวมและการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษาของครูล ะ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการเปรียบเทียบลัก ษณะการมีสวนรวมและ
ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุรภาพภายในสถานศึกษา

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ในการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครู
และผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยอาศัยตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการ
มีสวนรวม ตามแนวคิดของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen & Uphoff , 1977) แบงเปน 4 รูปแบบ ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล
และศึกษาตัวแปรตาม คือ การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ , 2543 : 13) มี 3 องคประกอบ ดังนี้
1. การเตรียมการ
2. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
3. การจัดทํารายงานคุณภาพประจําป
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 203 คน ไดแก
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ทั้งหมด 23 คน และ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของครู
โดยการใชตารางการคํานวณกลุมตัวอยางของเครจซี่แ ละมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 8) ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 123 คน และใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จากจํานวนของกลุม
ตัวอยาง ดังแสดงในตาราง
ตําแหนง
ครู
ผูบริหารสถานศึกษา
รวม

ประชากร
180
23
203

กลุมตัวอยาง
123
23
146

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะใหเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เกี่ยวกับการมีสวนรวมของครู
และผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ใน 4 องคประกอบ คือ การมีสวนรวม
ในการตั ด สิน ใจ การมี สว นรวมในการปฏิบั ติ การ การมีส วนรว มในผลประโยชน และการมี สวนรวมในการ
ประเมินผล ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิดกําหนดคําตอบ ตาม
แบบของลิเคิรท (Likert Scale) จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จั งหวัดเชียงใหม เปนแบบมาตราส วนประมาณคา ( Rating
Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) จํานวน 5 ขอ
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหดวยการ
แจกแจงหาคาความถี่และคารอยละ (%)
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3.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
ഥ) คาสวน
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ทั้งในภาพรวมรายดานและรายขอ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 100)
3.3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของ
ഥ) คา
โรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม รายดาน และรายขอ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ሺ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 100)
3.4 หาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครู
และผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson' s Correlation Coefficient ; r)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ไดแก การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดาน
การปฏิบัติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังนี้
1.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาอยูในระดับมากทั้งหมด โดยการมีสวนรวมในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครูและผูบริหารมีสวนรวม
ในการเลือกวิธีการดําเนินงาน ระบบจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา
การมีสวนรวมในการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูและผูบริหารรวมกันดําเนินงานหรือดําเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
1.3 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายขอ
พบวา การมีสวนรวมในผลประโยชนทมี่ ีคาเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ครูและผูบริหารมีสวนรวมในการรับผลดี เมื่อมีผูอื่น
ชื่นชมในตัวบุคคลหรือสถานศึกษา
1.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา การมีสวนรวมในผลประโยชนที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูและผูบริหารมีสวนรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองและผูอื่น
2. ผลการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรายดา นเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ไดแก การเตรียมการ การดําเนินงานประกันคุณภาพ และการจัดทํารายงานประจําป เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ปรากฏดังนี้
2.1 ด า นการเตรี ย มการ โดยภาพรวมอยู ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ดานการเตรียมการที่ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารจัดใหมีการเตรียมความ
พรอมของบุคลากรโดยการประชุมชี้แจง เพื่อรับทราบพรอมกัน และการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
2.2 ดานการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ดานการเตรียมการที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาดําเนินการ
สงผลการประเมินที่แลวเสร็จ ไปยังคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะหและแปลผล และ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



2.3 ดานการจัดทํารายงานประจําป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ดานการจัดทํารายงานประจําปที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาจัดให
บุคลากรเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยการเขียนรายงานบทบาทหนาที่ของตนในการประกันคุณภาพ
ภายใน และการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครู
และผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันใน
ระดับสูง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยูระหวาง 0.822 ถึง 0.929 เมื่อพิจารณาความสัมพันธในแตละดานของการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันระดับสูงทั้ง 3 ดาน โดย
ดานที่มีความสัมพันธสูงที่สุดคือ การมีสวนร วมในการตัดสินใจ รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล
การมีสวนรวมในผลประโยชน และ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ และเมื่อพิจารณารายดานปรากฏดังนี้
3.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษาของครู แ ละผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในอํ า เภอดอยเต า จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี
ความสัมพันธกันในระดับสูง
3.2 การมีสวนรวมในการประเมินผล ความสัมพัน ธระหวางการมีสวนรวมกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มี
ความสัมพันธกันในระดับสูง
3.3 การมีสวนรวมในผลประโยชน ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษาของครู แ ละผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในอํ า เภอดอยเต า จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี
ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
3.4 การมีสวนรวมในการปฏิบัติ ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษาของครู แ ละผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในอํ า เภอดอยเต า จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี
ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง

อภิปรายผล
1. การศึกษาการมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเต า จังหวัด
เชียงใหม จําแนกเปนรายดานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย ไดแก การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในผลประโยชน การมีสวนสวนในการ
ตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ทั้งนี้ครูและผูบริหารสถานศึกษาอาจใหความสําคัญกับผลประเมินที่จะ
ปรากฏออกมาเมื่อมีการประเมินตางๆ เกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับธรรมเนียม เพ็ชรพงษ (2547) ซึ่งทําการศึกษา
การบริหารแบบมีสวนรวมในงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พิจิตร เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีองคประกอบดังนี้
1.1 การมีสวนรวมดานการตัดสินใจของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมาก โดยการมีสวน
รวมในการตัดสินใจที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูและผูบริหารมีสวนรวมในการเลือกวิธีการดําเนินงาน ระบบจัดการ
งานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองแนวคิดทฤษฎีของยุวัฒน วุฒิเมธี (2534 : 67) กลาววา สาระสําคัญของการมี
สวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัด สินใจ
ในการทํากิจกรรมใดๆ
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1.2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูและผูบริหารรวมกันปฏิบัติและลงมือ
กระทําในกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิมล เปลื้องกระโทก (2546)
1.3 การมีสวนรวมในประโยชนของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูและผูบริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญถึง
ประโยชนในการดํา เนิ นกิจกรรมต า งๆ ของสถานศึ กษา และรวมกัน รับ ผลประโยชนทั้ งต อตนเองและผู อื่น
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเทพ อินทร (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา การมีสวนรวมที่ มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ซึ่งมีระดับปานกลาง
1.4 การมีสวนรวมในการประเมินผลของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจะเปนเพราะครูและผูบริหารสถานศึกษาเห็นวา
การประเมินผลของกิจกรรมหรือการดําเนินการตางๆ มีความสําคัญตอสถานศึกษา และสามารถทําใหไดขอมูล
ยอนกลับ เพื่อการปรับปรุงแกไข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติมาพร เจริญวงศา (2549 : 57-63)
2. การศึกษาการมีดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จัง หวัด
เชียงใหม จําแนกเปนรายดานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย ไดแก การเตรียมการ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน และการจัดทํารายงานประจําป ซึ่งใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกขั้นตอนมีความสําคัญ แตการที่ครูและผูบริหารสถานศึกษา
ใหความสําคัญกับการเตรียมการ เพราะเปนขั้นตอนแรก เปนขั้นตอนของการเตรียมตัว เพื่อที่จะเขารับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้น ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงใหความสําคัญกับการเตรียมการ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของโสวัฒน วลัยศรี (2552 : 190) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีองคประกอบดังนี้
2.1 การเตรียมการในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูและผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการ
เตรียมการ ซึ่งเปนขั้นตอนเริ่มตนของการประกันคุณภาพ หากขั้นตอนนี้ดําเนินไปไดดวยดี ขั้นตอนอื่นๆก็จะ
สามารถดําเนินไปไดดวยดีเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนินทร ศรีทอง (2551 : 196)
2.2 การดําเนินงานประกันคุณภาพในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
อําเภอดอยเต า จังหวัด เชีย งใหม อยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป นเพราะครูและผูบริหารสถานศึกษามีการจั ด
เตรียมการไวเปนอยางดี จึงสงผลใหขั้นตอนนี้สามารถดําเนินไปไดอยางดีเชนเดียวกัน โดยการดําเนินงานประกัน
คุณภาพมีหลายขั้นตอน อาจะไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวขอเปนอยางดี ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เสงี่ยม เปาเลง (2546)
2.3 การจัดทํารายงานประจําปในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะขั้นตอนการจัดทํารายงานประจําปเปน
ขั้นตอนสุดทายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเผยแพรผลการประเมินใหแกสาธารณะชนได
รับทราบถึงการประเมินผลทั้งหมด ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงตองใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของพรพิมล สุขะวัธนกุล (2553)
3. การศึกษาความสัมพันธของการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรีย นใน
อํา เภอดอยเตา จัง หวั ดเชี ยงใหม โดยภาพรวมมี ความสั มพัน ธกันในระดั บสู ง โดยมี ทิศ ทางความสั มพัน ธใน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.822 ถึง 0.929 เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธในแตละดานของการมีสวนรวมกับการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันระดับสูงทั้ง 3 ดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงที่สุดคือ การ
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มีสวนรวมในการตัดสินใจ รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในผลประโยชน และ
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ตามลําดับ ซึ่งหากครูและผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในทางบวกนั้นจะสงผล
ใหสถานศึกษามีกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของ อดุลย เวชวงษ (2550 : 79)
3.1 ด า นการมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ ความสั ม พั น ธ ข องการมี ส ว นรว มกับ การประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในระดับสูง ทั้งนี้
อาจเปนเพราะครูและผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการตัดสินใจมาก เพราะในการตัดสินใจเหมือนกับ
การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในกระบวนการนั้น เพราะฉะนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงใหความสําคัญเปนอยางมาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจารุณี สารนอก (2553 : บทคัดยอ)
3.2 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ความสัมพันธของการมีสวนรวมกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในระดับสูง ทั้งนี้
อาจะเปนเพราะในการประเมินผลจะทําใหไดขอมูลยอนกลับเพื่อนํามาวิเคราะหปรับปรุง แกไขการดําเนินงานที่
ผานมา ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงใหความสําคัญในดานนี้รองลงมา เชนเดียวกับงานวิจัยของ อดุลย
เวชวงษ (2550 : 79)
3.3 ด า นการมี ส ว นรว มในผลประโยชน ความสั ม พั น ธ ของการมี ส ว นรว มกั บ การประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มี ความสัมพันธกันในระดับคอนขาง
สูง ทั้ งนี้ อาจเปน เพราะการรับ ผลประโยชนในด านตา งๆ ของครูและผู บริหารสถานศึกษาเมื่อมีการดํา เนิ น
กิจ กรรมเสร็ จ สิ้ น แล ว นั้ น เป น ผลดี ต อ ทั้ ง ตั ว บุ ค คลและส ว นรวม ดั ง นั้ น ครู แ ละผู บ ริ หารสถานศึ ก ษาจึ ง ให
ความสําคัญในดานนี้ดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รับขวัญ ภาคภูมิ (2547)
3.4 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ความสัมพันธของการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง ทั้งนี้
อาจเปนเพราะในการปฏิบัติหรือการดําเนินงานตางๆ ประกอบไปดวยหลากหลายขั้นตอน การที่จะทําใหสําเร็จ
ลุลวงนั้น จึงตองอาศัยความรวมมือเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของไพเราะ พัตตาสิงห. (2554)

ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ประเมินผล มาเปนลําดับแรก ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงควรรวมมือกันในการประเมินผลตางๆเมื่อ
ดําเนินงานตางๆเสร็จสิ้นแลว และตองมีการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งจะทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานที่
แทจริง
2. จากผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงควรใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมอื่นๆใหมากขึ้น เพราะทุกขั้นตอนหรือทุกรูปแบบของการมีสวนรวมมีความสําคัญทุกขอ เพราะเปนสิ่งที่
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตองยึดถือปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานตางๆ กาวหนาไปไดดวยดี
3. จากผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับ ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงตองนําประโยชนที่ไดรับจากการ
ดําเนินงานตางๆ ไปปรับปรุงแกไข และรักษาระดับของผลประโยชนนั้นๆตอไป
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4. จากผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ครูและผูบริหารควรใหความสําคัญในการปฏิบัติมากขึ้นกวานี้
ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติเปนขั้นตอนของการลงมือกระทําหรือเปนขั้นตอนของการดําเนินงาน ครูและผูบริหาร
สถานศึกษาควรรวมมือกันในการปฏิบัติใหมากขึ้น เพราะจะทําใหงานหรือกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปไดอยาง
ราบรื่นและประสบความสําเร็จ
5. จากผลการศึกษาพบวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงตองประสานงานจากทุก
ฝาย เพื่อใหรวมมือกันในการเตรียมการจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษานั้นเกิดความราบรื่นและประสบความสําเร็จ
6. จากผลการศึกษาพบวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะครูและผูบริหารสถานศึกษารวมมือกันในการ
ดําเนินงานประกันกันคุณภาพ เพื่อพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดใหดีขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสงเสริมใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญของการดําเนินงานประกันคุณภาพ และพัฒนาใหดีขึ้นตอไป
7. จากผลการศึกษาพบวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ครูและผูบริหารสถานศึกษาตองจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เพื่อรายงานผลความกาวหนา ผลการปฏิบัติงานใหผูอื่นรับทราบ ดังนั้นจึ ง
ควรใหความสําคัญมากขึ้นกวานี้ และผูบริหารควรชี้แนะแนวทางในการจัดทําใหดีขึ้น
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การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
The Implementation of Sufficiency Economic Philsophy in Sabot Distric’s Group
under Lopburi Primary Educational Services Area Office 2

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ณัฐดนัย ปากะโต
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รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท
ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (2) เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุม
โรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กลุมตัวอยางคือสถานศึกษาสังกัด
กลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 10 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบานดงนอย โรงเรียนบานดานจันทร โรงเรียนบานเขาหมูมัน โรงเรียนบานวังแขม โรงเรียนบานหวยเขวา
โรงเรียนทุงทาชาง โรงเรียนหวยใหญ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ โรงเรียนมหาโพธิ์ และโรงเรียนบานคลอง โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาตามนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหเนื้อหา จากขอมูลที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถาม
ผลวิจัยพบวา
1. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการขับเคลื่อนอยูในระดับมาก
2. แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงสูส ถานศึกษาสั งกัดกลุมโรงเรีย นสระโบสถสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 คือ (1) จัดใหมีแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
ระดับชั้น (2) สนับสนุนการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน (3) พัฒนาการจัดหาและใช
สื่อและแหลงเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) พัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คําสําคัญ : 1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. กลุมโรงเรียนสระโบสถ
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Abstract
The objectives of the implementation of sufficiency economic philsophy in Sabot
distric’s group under Lopburi primary educational services area office 2 the purposes of this
study were to find (1) the implementation of sufficiency economic philsophy in Sabot
distric’s group under Lopburi primary educational services area office 2 and (2) the
approach for the implementation of sufficiency economic philsophy in Sabot distric’s group
under Lopburi primary educational services area office 2. The research sampling were 10
schools under Lopburi primary educational services area office 2. Is Bandongnoi School,
Bandanchan School, Bankouwmuman School, Banwangkham School, Banhuaikhwao
School, Thungthachang School, Huayyai School, Anubansabot School, Mahapho School
and Banklong School. Using simple sampling method.The instrument was a questionnaire
concerning the implementation of sufficiency economic philsophy in school on the ministry
of Education concepts. The statistical data analyses were frequency, percentage, mean,
standard deviation. The data were analyzed through the use of program and content
analysis.
The findings of this research revealed that:
1. The implementation of sufficiency economic philsophy in Sabot distric’s group
under Lopburi primary educational services area office 2 in overall were in high level.
2. The approach for the implementation of sufficiency economic philsophy in Sabot
distric’s group under Lopburi primary educational services area office 2 were as follows :
(1) to provide the sufficiency economy learning units in all levels, (2) to promote the
learning integration of the sufficiency economy in educational implementation, (3) to
develop the provision and the use of media and source of knowledge about the sufficiency
economy, and (4) to develop the measurement and the evaluation of the implementation of
sufficiency economy.
Key Word : 1. Driving the philosophy of Sufficiency Economy 2. Sabot distric’s group

บทนํา
สืบเนื่องมาจากอิทธิ พลเศรษฐกิจ ของโลก และแนวทางการพัฒนาประเทศของชาติ ตะวั นตก รวมทั้ ง
แนวทางที่ผานมาของไทยไดเนนทุนนิยมหรือเสรีนิยมที่ใหความสําคัญกับวัตถุ เงินตรา ประสิทธิภาพ กําไร ความ
รวดเร็ว การตอสูแขงขัน และผลประโยชนสูงสุดรวมทั้งเนนความเจริญกาวหนาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมาก
ขึ้นๆ ประกอบกับคนไทยสวนใหญ ไดใชทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฟุมเฟอยและตอเนื่องที่ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสื่อมสภาพ และถูกทําลาย และบางอยางสูญสิ้นไปอยางหาทดแทนใหมไมได
อาจเปรียบเทียบไดวาคนไทยใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 สวน ขณะที่ทํานุบํารุงไดเพียง 1 สวน
หากปลอยใหเปนเชนนี้ตอไป คนไทยจะตองเผชิญกับความทุกขยาก และในอนาคตก็จะเกิดการแยงชิงทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางไมสิ้นสุด ดวยเหตุผลหลักดังกลาว จึงนํามาสูการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งหมายถึง การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความ
พอเพี ย ง ความมี เ หตุ ผ ล การสร า งภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว เอง ตลอดจนใช ค วามรู ค วามรอบคอบและคุ ณ ธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทําหลายฝายเชื่อวาเศรษฐกิจพอเพียงควรเปนปรัชญาในการพัฒนา
ประเทศซึ่งนําไปสูการพัฒนาองคความรูในเรื่องนี้อยางจริงจัง แตหลายคนไมทราบวาจริงๆ แลว ไดมีการผลักดัน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตป 2542 โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
เปนแกนหลักและมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวขับเคลื่อนไดมีการจัดทําแผน
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเปนเวลา 4 ป ในชวงป 2547 – 2560 โดยปแรก เนนการจุดประกายความรูเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงใหมีคนเขาใจที่ถูกตอง และเกิดความตื่ นตัว ตอมาในชวงปที่ 2 นับวาเปนชวงที่สําคัญ คือ การ
ตอกเสาเข็ม ที่เนนการสรางการสังเกตแบบกรณีศึกษา หรือทําใหประชาชนเห็นวาหลักเศรษฐกิจพอเพียงทําไดและ
ประสบความสําเร็จไดจริงๆ ที่สําคัญตองสรางความเขาใจวา เศรษฐกิจพอเพียง มิไดจํากัดเพียงแคเกษตรกรหรือ
ชาวไร ช าวนาเพี ย งแค นั้ น แต เ ป น เศรษฐกิ จ ของทุ ก คนทุ ก อาชี พ ทั้ ง ที่ อ ยู ใ นเมื อ งและอยู ใ นชนบท และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปจจุบัน โดยเฉพาะกระแสของโลกาภิวัตน อีกทั้งการแขงขันระบบ
ทุนนิยมสงผลใหประเทศไทยเจอความทาทายจากรอบดาน เพื่อใหยืนหยัดในสังคมโลกไดอยางเขมแข็งและไม
สูญเสียความเปนตัวของตัวเอง ดังนั้น กระบวนการการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (
พ.ศ. 2550 – 2554 ) ที่มุงเนนและใหความสําคัญกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในแนวทางหลักใน
การกําหนดหลักยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไปสูความสมดุลยั่งยืนมีภูมิคุมกันที่ดี นิคม กกขุนทด ไดกลาวถึง
ความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดวากระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในภารกิจที่สําคัญ
ดังกลาวและใหความสําคัญกับการพัฒนาคน ซึ่งเปนศูนยกลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) ที่มุงเนนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ เพื่อปลูกฝง
ใหเด็กและเยาวชนใชชีวิตที่พอเพียงรูจักคุณคาของทรัพยากรตางๆ ฝกการอยูรวมกับผูอื่นอยางเอื้อเฟอเผื่อแผและ
แบงบัน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและเห็นคุณ คาของวัฒนธรรม คานิยม และเอกลักษณของความเปนไทย โดยมี
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการศึกษาธิการ รวมกันรับผิดชอบเพื่อมีความตอเนื่องและยั่งยืน นําสูวิถีของประชาชน
สามารถพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมได ต ามแนวพระราชดํ า รัส และนโยบายรัฐ บาล รวมทั้ ง เป น จุ ด ผลั กดั น ให
ประเทศชาติพัฒนาตอไปอยางเต็มศักยภาพ โดยใชรูปแบบการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และดวยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกชาว
ไทยมาโดยตลอดกวา 35 ป ตั้งแตกอเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และภายหลังไดทรงเนนย้ํา แนวทางการแกไข
เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง ยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตางๆ
เศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถประยุกตใชเปนพื้นฐานการพัฒนาประเทศไดในทุกภาคการผลิต รวมทั้งเปนแนวทางใน
การดํารงชีวิตและปฏิบัติงานของคนไทยทั้ง ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม สํานักงานคณะกรรม
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญขึ้นในป 2540 สงผลกระทบรุน
แรงตอสังคมไทย รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญในการแกปญหาดังกลาวใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทยอยาง
เปนระบบดวยการกําหนดนโยบายการศึกษาโดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางศาสนา ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียน
เกิดความรู ทักษะ และเจตคติ สามารถนําไปประยุ กตใช ในชีวิ ตประจําวัน ไดอย างสมดุลและมั่นคง กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง มี น โยบายในการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู ส ถานศึ ก ษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ ห
สถานศึกษานําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
การปรับเปลี่ยนในกระบวนทัศนในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องบนวิสัยทัศน
ที่วา กระทรวงศึกษาธิการมุงเนนสถานศึกษาในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลสูการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผูเรียน ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง จากกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2540 มีขอความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ความตอนหนึ่งวา “ แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได
ใหมีความพอเพียงกับ… การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิ นและมีเศรษฐกิจอยางมีอยูแบบ
พอมีพอกิน… “ เปนกระแสพระราชดํารัสซึ่งเปนแนวทางสําหรับการฟนฟูเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติอันทรงคุณคายิ่ง

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



รวมทั้งรัฐบาลยุคปจจุบันไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่มุงเนนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง การประสานงานทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน เพื่อใหมี
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางพอเพียงสามารถพึ่งตัวเองได และที่สําคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศที่มุงเนนนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนพื้นฐานในการพัฒนาโดยการประสานความรวมมือทุกฝาย ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ประชาชน เพื่อใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงแบบพึ่งตัวเองได กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักใน
ภารกิจที่สําคัญดังกลาวและใหความสําคัญในการพัฒนาคนซึ่งเปนศูนยกลางของการพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2555 ) มุงเนนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการนํามาพัฒนา
ประเทศ เพื่อปลูกฝงเด็กและเยาวชนในการรูจักใชชีวิตที่พอเพียงเห็นคุณคาในทรัพยากรตางๆ ฝกการอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงบัน มีจิตสํานึกรักในสิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยมและเอกลักษณ
ของความเปนไทยโดยมีหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการการรวมมือกันรับผิดชอบเพื่อความตอเนื่องและยั่งยืนวิถี
ชีวติ ของประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดตามแนวพระราชดํารัสและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเปน
จุดเริ่มตนของการผลักดันใหประเทศชาติโดยพัฒนาตอไปอยางเต็มศักยภาพ กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2551 มาจัดทําและประกาศเปนนโยบายการศึกษาปงบประมาณ 2552 มี
สาระสําคัญกําหนดไวในกลยุทธที่ 1 การปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในการเปนชาติไทยและวิถีชีวิตในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใหแก นักเรียนทุกคน เปาหมายความสําคัญ ขอที่ 1 นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ผานการ
ประเมินเรื่องคุณธรรมมีสํานึกความเปนไทย สามารถปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย
และขอ 4 โรงเรียนทุกแหง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงคุณธรรม ความสํานักความเปนชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใหความสําคัญกับกิจกรรมลดภาวะโลกรอนโดยมีโรงเรียนผานมาตรฐาน
และสามารถเปนแหลงเรียนรูสําหรับโรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 50 และไดกําหนดมาตรการ เพื่อความสําเร็จของ
เปาหมายคือ สํารวจสภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระสังคมศึกษา ประเมินความเขาใจของนักเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู และเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสื่อและ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย เพื่ อเปนแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรม ความ
สํานึกในความเปนไทย วิถีความเปนไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนั้น การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนับวาเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะเสริมสรางพัฒนา ความรู ความสามารถ ปรับเปลี่ยนความคิดของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกั ดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใหบุคลากรและ
ขาราชการยุคใหมที่เปยมดวยการมีสมรรถนะหลักที่มีคุณสมบัติพิเศษสําหรับภาระงานในหนาที่ความรับผิดชอบที่
เปนผลมาจากการสรางขบวนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
องคกรโดยการสรางบุคลากรขององคกรใหเรียนรูปญหา อยูกับปญหา และเรียนรูแนวทางการแกปญหา เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค โดยยึดหลักการ เศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นไดวาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเปนการเสริมพลังในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลและเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรและ
เจาหนาที่ในกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีเปาหมายหลักของ
การสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางกระแสสังคมใหมีการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในกรอบ
ความคิ ดหรือส วนหนึ่ง ของวิถีชีวิ ต ในหมูป ระชาชนทุ กภาคส วนและทุกระดั บโดยมีวัต ถุป ระสงค ของการสรา ง
ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน
ประชาชนทุกภาคสวนและทุกระดับใหสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชที่สอดคลองกับหนาที่
และบทบาทของแตละบุคคลไดอยางเหมาะสมและนําไปสูการปรับเปลี่ยนปลูกฝงจิตสํานึกในการดํารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําไปสูการปรับระบบและโครงสรางการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
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มีความสุขในการดํารงชีวิตโดยเนนการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและการอยูไดอยางมั่นคงและมี
ศั กดิ์ ศ รีในเวที โ ลกเพราะแนวคิ ด ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สอดคล องกับ ยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาประเทศที่ ใ ห
ความสําคัญกับการเสริมสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมในรากหญาไดเขมแข็ง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้เปนการศึกษาถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู
สถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จากแนวคิด
ของ บีว โมราราษฎร (2550:87) ไดศึกษาถึง ขอดีและขอจํากัดของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ
ทางเลือกในการพัฒนาประเทศไทย เศรษฐกิจพอเพียงภายใตมิติทางเลือกในการพัฒนาที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม รวมไปถึงการพิจารณาจุดแข็ง จุดออน ตลอดจนขอจํากัดของแนวคิดทางทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นเรื่องความเทาเทียมและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในระดับราก
หญาเปนสําคัญ ผูวิจัยจึงกํา หนดกรอบแนวคิดในการศึ กษาคนควาวิ จัยไว 5 ดาน คือ 1. ดานบริหารจัดการ
สถานศึกษา 2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3. ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4. ดานการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา 5. ดานความสําเร็จของสถานศึกษา ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (independent variables)
สภาพของผูตอบ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนงหนาที่
5. ระดับการศึกษา
6. ประสบการณทํางาน

ตัวแปรตาม (dependent variables)
การจัดการเรียนการสอน
1. ดานบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
5. ดานความสําเร็จของสถานศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา
1. ตัวแปรอิสระไดแก สภาพของผูตอบ 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ตําแหนงหนาที่ 5. ระดับการศึกษา
6. ประสบการณทํางาน
2. ตัวแปรตาม ไดแก การจัดการเรียนการสอน 1. ดานบริหารจัดการสถานศึกษา 2. ดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 3. ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4. ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5. ดานความสําเร็จของ
สถานศึกษา
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูในกลุมโรงเรียนสะโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน เปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 10 คน
และประชากรครูจํานวน 101 คน รวมทั้งสิ้น 111 คน การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย ใชขนาด
กลุมตัวอยางจํานวน 87 คน จากจํานวนโรงเรียน 10 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สรางขึ้นตามแนวทางการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5 ดาน (1) ดานการจัดการบริหารสถานศึกษา (2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน (3) ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (4) ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (5) ดานความสําเร็จของ
สถานศึกษา
แบบสอบถาม 1 ฉบับ มี 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เรื่อง เพศ อายุตั ว ตําแหนงหนาที่ อายุ
ราชการ ระดับการศึกษาที่เปดสอน ประสบการณทํางานในสถานศึกษา และการทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม
โรงเรียนสะโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีลักษณะแบบสอบสอบถามชนิด
มาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ กํ า หนดค า คะแนนให ส อดคล อ งกั บ แบบประเมิ น ตนเอง ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยผูวิจัยกําหนด คาคะแนนการขับเคลื่อนของแตละ
ระดับไว
ตอนที่ 3 สอบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุม
โรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล โดยการจัดสงแบบสอบถามดวยตนเองเพื่อใหสอบถามถึงกลุมตัวอยางจริง โดยกําหนดให
กลุมตัวอยางสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยภายใน 15 วัน และบางสวนติดตอขอบรับแบบสอบถามดวยตนเอง
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อทําการวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ดังนี้
1. ตรวจสอบและเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อรวบรวมคะแนน
2. ลงรหัสขอมูล คํานวณคาสถิติ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
3. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบกับคําบรรยาย
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลไดดังนี้
ขอ
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สูสถานศึกษา
1. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
5. ดานผลลัพธ/ภาพความสําเร็จของสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

คาเฉลี่ย
3.64
3.45
3.63
3.53
3.67
3.58

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.79
0.75
0.79
0.79
0.85
0.79

คาระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

1. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาทั้ง
5 ดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา การขับเคลื่ อนอยูในระดับมาก 4 ดาน ไดแก
1. ดานบริหารจัดการสถานศึกษา 2. ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3. ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
4. ดานผลลัพธ/ความสําเร็จของสถานศึกษา และการขับเคลื่อนอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
2. แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงสูส ถานศึกษาสั งกัดกลุมโรงเรีย นสระโบสถสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีดังนี้
ขอ
แนวทางการเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
สถานศึกษา
1.
ดานสถานศึกษากําหนดเปนนโยบายไวในแผน 3.64
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป
3.77
2.
ด า น ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด ใ ห มี ก า ร ฝ ก อ บ ร ม 3.45
ประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน
3.67
3.
ดา นสถานศึกษาวางมาตรการพั ฒ นาสื่ อการ 3.63
การเรียนการสอน
3.63
4.
ด า นสถานศึ ก ษากํ า หนดให ก ารวั ด และการ 3.53
ประเมินผลเปนนโยบายสําคัญ
3.60
รวมเฉลี่ย

3.58

3.68

2.1 สถานศึกษากําหนดเปนนโยบายไวในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป จัดทําการ
ปฐมนิเทศการติดตามการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้น กําหนดเครื่องมือ
และผูนิเทศที่ชัดเจน นําผลการนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนอยูสม่ําเสมอ
2.2 สถานศึกษาจัดใหมีการฝกอบรม ประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน ทั้งในระดับกลุมบุคคล
และกลุมสาระตางๆ จัดประชุมการเขียนแผนการสอนที่มีรูปแบบถูกตองครบถวนตามมาตรฐานและสามารถบูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนไดอยางถูกตองและครบถวน
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2.3 สถานศึกษาวางมาตรการพัฒนาสื่อการการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหครูผลิตสื่อใชเองดวยวัสดุที่มีและหางายในทองถิ่น สงเสริมการศึกษาดูงาน
เรื่องนวัตกรรมการผลิตสื่อและการใชสื่อ
2.4 สถานศึกษากําหนดใหการวัดและการประเมินผลเปนนโยบายสําคัญ มีการกํากับติดตาม
อยางสม่ําเสมอ มีการรายงานผลใหผูเรียน ผูบริหาร ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบ สงเสริม
สนับ สนุ นใหค รูรูเละเขา ใจสามารถจั ดทํ าและใช เครื่องมือวัด และประเมิน ผลตามสภาพจริงอยา งหลากหลาย
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกกลุมสาระการเรียนรู

อภิปรายผล
ผลการวิจัยสรุปผลการอภิปรายผลไดดังนี้
1. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวาสอดคลองกับสายน้ําผึ้ง รัตนงาม (2551 : บทคัดยอ) ภาพรวมการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาอยูในระดับมาก ซึ่งตางจากการตั้งสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้ง
สมมติฐานไววา การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากมูลเหตุ 2 ประการ คือ
1) สถานศึ ก ษาสั ง กั ด กลุ ม โรงเรีย นสระโบสถ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2
ปฏิบัติงานสนองนโยบายหนวยงานบังคับบัญชาคือกระทรวงศึกษาธิการ 2) สถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระ
โบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สมัครใจนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาเพราะเห็นความสําคัญและตระหนักในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะสามารถใชแกวิกฤตเศรษฐกิจ
ของประเทศได เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปนนโยบายใหสถานศึกษานําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษาสงผลใหการดําเนินชีวิตของผูเรียน ผู
บริ ก าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาเป น ไปตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย า งต อ เนื่ อ ง โดยมุ ง หวั ง ให
สถานศึกษาทุกแหงบริหารจัดการใหเ ปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น สถานศึกษาบางแหงซึ่งเปนหนวยงานภายใตบังคับบัญชาของกระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสอดแทรกในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ
และครูมีความรู ความเขาใจในระดับดีมาก เนื่องจากชื่อชอบและยอมรับในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ราชการเกือบทั้งหมดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ครูสวนใหญเห็นดวยวาแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปสูการพัฒนาสังคม และประเทศชาติไดอยางยั่งยืนและมั่งคง
2. แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงสูส ถานศึ กษาสั งกัดกลุมโรงเรีย นสระโบสถสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จากการวิเคราะหขอมูลมีสาระสําคัญในการอภิปราย ดังนี้
2.1 องคประกอบการมีหนวยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้น พบวาสอดคลองกับ
พัชรินทร รุจิรานุกูล (2551 : บทคัดยอ) โรงเรียนพัฒนาการขับเคลื่อนดานการนิเทศโดยมีการกําหนดผูนิเทศและ
เครื่องมือนิเทศที่ชัดเจน นําผลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอนอยูสม่ําเสมอ ส งผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ศึกษาสภาพ
ของปจจัยที่มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตอการเรียนการสอน เสนอแนะแนวทางการแกปญหาและสนับสนุน
ใหครูไดนําขอเสนอแนะมาแกไขปญหาพัฒนาการเรียนการสอนอยูสม่ําเสมอ เผยแพรหนวยการเรียนรูเกี่ยวกับ
ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย งใหแกครูทั้ง ในและนอกสถานศึ กษา ทั้ ง นี้อาจเป นเพราะเห็น วา การจะขับ เคลื่ อนให
สถานศึกษามีหนวยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้นและทุกกลุมสาระวิชาไดนั้น ครูและผูบริหาร
ตองรวมมือรวมใจกันดําเนินกิจกรรมทางวิชาการดวยความเขาใจในงานและความเขาใจซึ่งกันและกัน มุงมั่นสู
ความสําเร็จที่เปนเปาหมายเดียวกัน
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2.2 องคป ระกอบการบู รณาการหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งสู ก ารเรี ย นการสอน พบว า
สอดคลองกับ ชิตาภรณ ทองชอุม (2551 : บทคัดยอ) โรงเรียนพัฒนาการขับเคลื่อนโดยสงเสริมครูใหมีความรู
ความสามารถจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการไดอยางมีคุณภาพ ดวยการจัดใหมีการฝกอบรม ประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงาน เปนประจําทั้งในระดับบุคคลและกลุม จัดอบรมการเขียนผลการสอนที่ มีรูปแบบถูกตองครบถวนตาม
มาตรฐานและสามารถบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตองและครบถวนทุกกลุมสาระการเรียนรู
ทั้งนี้อาจเปนเพราะเห็นวาการจะขับเคลื่อนใหสถานศึกษาสามารถบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
เรียนการสอนไดนั้นโรงเรียนจะตองพัฒนาครูและบุคลากรสถานศึกษาอยางเปนระบบ ใหความรูกับครูในทุกๆ ดาน
ปลุกจิตสํานึกดวยวิธีการตางๆ เชน จัดใหมีการฝกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เปนประจําทั้งในระดับบุคคล
และกลุม เพื่อใหครูตระหนักและนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานใหสําเร็จ
2.3 องคประกอบดานการจัดหาและใชสื่อและแหลงเรียนรูเกี่ ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พบวาสอดคลองกับ กฤษ อุตตมะเวทิน (2552 : บทคัดยอ) โรงเรียนพัฒนาการขับเคลื่อนโดยวางมาตรการสื่อการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูสม่ําเสมอ สงเสริมใหครูผลิตสื่อใชเอง ใชวัสดุที่มีและหางายในทองถิ่นจัดทําสื่อ
โดยจัดอบรมใหครูไปศึกษาดูงานเรื่องนวัตกรรมการผลิตการใชสื่อและเผยแพรทั้งในและนอกสถานศึกษาดานแหลง
เรียนรู โรงเรียนควรสนับ สนุ นใหครูสํ ารวจจั ดทํา และพัฒ นาสถานศึกษาใหเปนแหล งเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 2.4 องคประกอบดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา
สอดคลองกับ กฤษณพงศ วิมลศิลป (2551 : บทคัดยอ) โรงเรียนพัฒนาการขับเคลื่อนโดยการสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูมีความรูความสามารถและเขาใจในเรื่องการจัดทําและเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการ
ประเมินผลหลากหลาย สอดคลองเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยการพัฒนาครู ใหความรูกับครูดวยวิธีการตางๆ เชน จัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในระดับบุคคล
และกลุม เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดรับมาจัดทําและเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสอดคลองกับ
วัตถุประสงคอยางแทจริง

ขอเสนอแนะ
เพื่อเป นแนวทางในการพัฒนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู สถานศึ กษาสัง กัดกลุ ม
โรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูบริหารและครูในสถานศึกษาทุกทาน มีความตระหนักและใหความสําคัญในการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกดาน โดยเฉพาะดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความรู
ความเขาใจสามารถนําไปประยุกตใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนแบบอยางกับชุมชนได

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยขางตน เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึง
เสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับปรัชญาประชานิยม 2. การศึกษาปจจัยที่มีผลการ
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
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ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2
The Leadership of Private School Administrators under the Suphanburi Primary
Educational Service Area Office 2

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
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สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร. กฤษฎิ์ กิตติฐานัส
ภาคสาขาวิชา ศึกษาศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ ก ษาสุพ รรณบุ รี เขต 2 และ 2.) เปรีย บเทีย บภาวะผู นํ า ของผู บ ริห ารโรงเรียนเอกชนสั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยจําแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่
และประสบการณ ทํา งาน ประชากรที่ ใช ในการวิจั ยครั้งนี้ คื อบุคลากรทางการศึ กษาของโรงเรียนเอกชนสั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 436 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามการ
คํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ไดทั้งหมด 209 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ไดคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.84 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test โดยจําแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และ
ประสบการณทํางาน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test
สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของบุคลาการทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสามารถในการสื่อสาร รองลงมาคือ ดานความสามารถในการการแกปญหา ดาน
เปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ตามลําดับสวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของ
งาน
2. เปรียบเที ยบความแตกต า งความคิ ด เห็น ของบุ คลาการทางการศึ กษา จํ า แนกตามเพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณทํางาน พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
Abstract
This purposes of the study were: 1.) To study the Leadership of private school
administrators Under the Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. And 2.)
Comparison the Leadership of private school administrators Under the Suphanburi Primary
Educational Service Area Office 2 by gender, age, education level, job title and work
experience. The population used in this research. Is the educational personnel of the private
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schools under the Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. Total population
was 436 people. By sampling from the population. By the size of the sample by the formula
Taro Yamane. There are totally 209 respondents. The tool used is a questionnaire with 5
levels. The reliability of the whole questionnaire was 0.84 alpha. Statistics used in data
analysis are calculate frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.
Based on the finding of the study, it was concluded that:
Conclusions
1. Comments of Educational Personnel The Leadership of Private School
Administrators Under the Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. 2 Overall,
and all aspects are at a high level. When considering each aspect with the highest mean
score. Communication ability The least average side is The person who is committed to the
success of the work.
2. Comparison of the opinions of educational personnel classified by gender, age,
education level, job title and work experience was not significantly different.
Keyword ˖ Leadership, Private School Administrators

บทนํา
ปจจุบันองคกรที่มีการจัดการที่ดีทั้งหลายตางตองการบุคลากรที่มีภาวะผูนําที่เกงและ มีประสิทธิภาพมี
ความมุงมั่นในการทํางาน มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภายในองคกรและระหวางองคกรซึ่งขณะเดียวกันก็ตอง
สามารถสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันอยางเต็มใจ (Participation Cooperation) เปนการนํา
องคกรไปสูความกาวหนาและลดปญหาความขัดแยงในการประสานงานกับบุคคลรอบขางได ดังนั้นผูนําสมัยใหมจะ
ประสบความสําเร็จไดตองหมั่นศึกษาหาความรูใหทันตอสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่
รุมเราอยูตลอดเวลา ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองสามารถทําใหผูรวมงานทํางานไดอยางมีคุณภาพและเต็มความสามารถ
ในโลกของการเปลี่ยนแปลงผูบริหารจะตองเปนผูนําที่สามารถแกปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการกระตุนให
บุคคลอื่นเชื่อถือและยอมรับวิธีการทํางานของตน ธงชัย สันติวงษ, (2550: 156) อีกทั้งผูบริหารควรทําหนาที่ประสาน
การทํางานของสมาชิกในกลุมใหประสบความสําเร็จชวยเหลือผูรวมงาน ขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ ประสานการ
ทํางาน เพื่อการบรรลุเปาหมายโดยทําใหวัตถุประสงคขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการใชพลังอํานาจที่
ไดรับการยอมรับ การสรางแรงจูงใจตอผูปฏิบัติงานใหทํางานจนประสบความสําเร็จ ซึ่งการกระทํานี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อ
ผูนํามีภาวะผูนํา รวมถึงภาวะผูนําสามารถเรียนรูฝกฝนและสรางขึ้นได และยังเปนหัวใจของความสําเร็จในทุกองคกร
ภาวะผูนําถือไดวาเปนคุณสมบัติภายในของตนหรือเรียกไดวามีบุคลิกภาพพิเศษหลายอยางสามารถที่จะบังคับบัญชา
ผูอื่นไดโดยอาศัยอํานาจหนาที่ (Authority) จากตําแหนงและอํานาจบารมี (Power) ที่มีอยูในตน อีกทั้งเปน
เครื่องมือที่สามารถสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหมีความเชื่อถือยอมรวมมือ หรือยอมรับในตัวของเขาได ไมวา
จะเปนบุคลิกภาพลักษณะของความเปนผูนํา ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สรางสรรค การตัดสินใจ เพื่อใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายของกลุมหรือขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคลองกับ พิเชษฐ วงศเกียรติ์ขจร
(2553: 40) ที่อธิบายความหมายของภาวะผูนําวา เปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญยิ่งตอนักบริหารที่จะนําพาองคกร
ไปสูความสําเร็จ เปนผูตัดสินใจ กําหนดปญหา วางแผนและรับผิดชอบตอความอยูรอดหรือการพัฒนาองคกรใหเปน
กระบวนการที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่น โดยกระตุนใหผูรวมงานรวมมือหรือปฏิบัติงานตามผูนํานั้นดวยความศรัทธาและ
ดวยความเต็มใจอยางประสานสัมพันธกันจน สําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง
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จากบทบาทที่สําคัญดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่จําเปนตองมี เพื่อเปนตัวชี้วัดถึงคุณภาพการ
บริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นั้น วาจะมีมาตรฐานมากนอยเพียงใด ผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรสังกัด
โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 วามี
ภาวะผูนําอยูในระดับใด เพื่อทําใหทราบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และเปนแนวทางในการนําไปใชประโยชน
สงเสริมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึก ษาภาวะผู นํา ของผู บ ริหารโรงเรียนเอกชนสัง กัดสํ า นักงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยจําแนก ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณทํางาน

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
การวิ จัยเรื่อง ภาวะผู นําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 นี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของจากนักวิชาการ อาทิ stogdill (1985: 190),
Gary Yukl (2010: 173 - 176), Wailwarren Bennis (1985: 199) DuBrin (1998: 80 - 82) และอีกหลายทาน
และเอาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผูนําเหลานี้ มาสังเคราะหเปนตัวกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไป
เพศ
1.
2.
อายุ
3.
ระดับการศึกษา
4.
ตําแหนงหนาที่
5.
ประสบการณทํางาน

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มี 6
ดานคือ
1. ดานวิสัยทัศน
2. ดานความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน
3. ดานความสามารถในการสื่อสาร
4. ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง
5. ดานความสามารถในการแกปญหา
6. ดานคุณธรรม

ภาพที่1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จัย เรื่อง ภาวะผู นําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา คือ ของภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีดังนี้ ดานเปนผูมีวิสัยทัศน ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน ดานเปน
ผูมีความสามารถในการสื่อสาร ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดานเปนผูมีความสามารถในการแกปญหา และ
ดานเปนผูมีคุณธรรม
2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1. ประชากร ได แ ก บุ คลากรทางการศึ ก ษาของโรงเรียนเอกชนสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 10 โรงเรียนประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 10 คน และ ครู 426 คน
รวมบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 436
2.2 การกํา หนดขนาดของกลุม ตัวอยา งตามการคํ านวณจากสูต ร Taro Yamane (1973:
727-728) ไดจํานวน 209 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1. ตัวแปรอิสระ คือ
1.ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก
1.1. เพศ
1.2. อายุ
1.3. ระดับการศึกษา
1.4. ตําแหนงหนาที่
1.5. และประสบการณทํางาน
3.2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มี 6 ดานคือ
1. ดานวิสัยทัศน
2. ดานความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน
3. ดานความสามารถในการสื่อสาร
4. ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง
5. ดานความสามารถในการแกปญหา
6. ดานคุณธรรม

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 สรุปไดดังนี้
1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาวะผูนํา เปน
รายด า น โดยเรี ย งลํ า ดั บ คะแนนเฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ย ได ดั ง นี้ คื อ ด า นความสามารถในการสื่ อ สาร ด า น

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ความสามารถในการแกปญหา ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดานคุณธรรม ดานวิสัยทัศน ดานเปนผูมีความ
มุงมั่นตอความสําเร็จของงาน ตามลําดับ
1.1 ในดานวิสัยทัศน ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทําอะไรเพื่ออนาคต รองลงมาคือ มีมโนภาพหรือจินตนาการ คิด
ฝนอยางมีเหตุผล เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนผูที่มองพนกรอบขององคกร รูจักคิดนอกกรอบ ตามลําดับ สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ กําหนดวิสัยทัศนและสํานึกในเปาหมาย
1.2 ในดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อ
พิจ ารณารายขอพบว า ขอที่ มีค า เฉลี่ ยสู ง สุด คือ มีแรงจู ง ในการเปน ผู นํา ไม แสดงอาการย อท อเมื่ อพบอุปสรรค
รองลงมาคือ มีความกระตือรือรน และความพรอมในแผนการทํางานอยางแนวแน มีความตั้งใจทํางานอยางสม่ําเสมอ
เพื่อความสําเร็จ สํานึกและเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีแรงจูงใจในการเปนผูนํา ไมแสดงอาการยอทอเมื่อพบอุปสรรค
1.3 ในดานความสามารถในการสื่อสาร ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการสื่อสาร รองลงมาคือ มองโลกในแงดี และสามารถสื่อสารใน
ทางบวก มีความเฉลียวฉลาด มีความรอบรูในการสื่อสาร ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีความชํานาญ
พิเศษ
1.4 ในดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กลาไดกลาเสีย กลาตัดสินใจแมอยูในภาวะเสี่ยง รองลงมาคือ เปนที่พึ่งใหการ
สนับสนุนชวยเหลือ มีความเชื่อมั่น ตรงตอระเบียบวินัย และมั่นใจในตนเอง ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ มีอํานาจและความเด็ดขาดในการควบคุม
1.5 ในดานความสามารถในการแกปญหา ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากเมื่อพิจารณาราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูง สุด คือ มี ความริเริ่มและมุงมั่ นในการแกปญ หา รองลงมาคื อ แสวงหาสิ่ง ที่ดี มี ความ
รับผิดชอบในปญหาที่พบ มีความสามารถในการตัดสินใจที่จะแบงงาน และกระจายอํานาจ เพื่อลดปญหา มีอารมณที่
มั่นคงเมื่อเจอปญหา ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีรางกายและสุขภาพที่ดีในการพรอมรับมือกับ
ปญหาตางๆ ได
1.6 ในดานคุณธรรม ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความจงรักภักดี รองลงมาคือ มีความยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเสียสละ ตามลําดับ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีความซื่อสัตย จริงใจและไววางใจได
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2.1 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.2 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามอายุ พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.3 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน
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2.4 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนงงาน พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.5 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน

อภิปรายผล
การอภิ ป รายผลเรื่ อ ง ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวาความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจ
เนื่องจาก ผูบริหารสวนใหญมีภาวะผูนํามีความความรูความเขาใจในหลักการบริหารโดยใชหลักภาวะผูนําในการ
บริหารงานในโรงเรียนของตนเองเปนหลัก เชน ดานวิสัยทัศน ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน ดาน
ความสามารถในการสื่อสาร ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดานความสามารถในการแกปญหา ดานคุณธรรม การ
ที่โ รงเรียนมีผู บริหารที่ มีภาวะผู นํา ที่สู งนั้ นจะส งผลทํ าใหการบริหารจัด การไมว าจะเปน ดา นใด ยอมจะประสบ
ผลสําเร็จดวยดี เพราะผูบริหารจะไดการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเมื่อผูใตบังคับบัญชาในที่นี้ หมายถึงบุคลากร
ทางการศึกษาที่สังกัดอยูในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มี
ภาวะผูนํา ยอมทําใหเกิดความศรัทธาของคณะครูและเจาหนาที่ จะสงผลตอการทุมเทตอการปฏิบัติงานดานการ
เรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ และสงผลดีตอผลการเรียนที่ดีของนักเรียนตามมา
เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสามารถในการสื่อสาร พบวา ในภาพรวม
และรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการสื่อสาร สวนขอ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ Kelley Robert
(1998: 41-434) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมของโรงเรียน จาก
การศึกษาพบวาผูนําในสถานศึกษาจําเปนตองมองใหเห็นถึงความตองการของบรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหลายรวมถึงจําเปนตองเปดโอกาสใหพวกเขาไดแสดงความคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศนไดอยางเต็มที่ในลักษณะการ
เพิ่ ม พลั ง อํา นาจ ที่ สํ า คั ญ จะต อ งสามารถนํ า พาใหพ วกเขารว มกัน สรา งบรรยากาศที่ ดี ข องสถานศึ กษาได อย า ง
สรางสรรคนั่นเอง
ดานวิสัยทัศน ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
เปนผูมีความริเริ่มสรางสรรคทําอะไรเพื่ออนาคต สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ กําหนดวิสัยทัศน และสํานึกใน
เปาหมาย ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ไดรับการฝกอบรมและประสบการณมาอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหสามารถริเริ่มสรางสรรคอะไร
ตางๆ เพื่อใหองคกรดําเนินไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดรวมกันได สอดคลองกับงานวิจัยของ Boone (1992: 391) ได
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําของศึกษาธิการเขตในชนบท เพื่อคนหาสิ่งที่เปนปจจัยตอความสําเร็จในการปรับโครงสราง
ของกลุมโรงเรียนในเขตชนบทของรัฐเท็กซัส และรัฐโอกาโฮมา ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของศึกษาธิการเขตในชน
มีลักษณะรวมกัน 4 ประการ คือ
1. วิสั ย ทั ศน แ ละความตื่ น ตั ว โดยเขา ถึง คุ ณ ภาพของการศึ กษา และตระหนั กถึง ความจํ า เป น ของการ
เปลี่ยนแปลง
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2. การสรางวิสัยทัศนรวมกันโดยใหความสําคัญตอการสื่อสารหรือสื่อความกับคณะกรรมการ ในการสราง
เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงานรวมกัน
3. การสรางความไววางใจตอครูใหญ ครู คณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน
4. การตรวจสอบติดตามผลเพื่อใหเกิดความแนใจไดวางานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดดําเนินการบรรลุ
สําเร็จตามเปาหมายมากนอยเพียงใดคุณลักษณะของศึกษาธิการเขต จึงตองเปนผูมีความคิดสรางสรรคและเปน
ผูสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม พรอมทั้งแสวงหานวัตกรรมใหม ๆ ที่จะนํามาพัฒนาการเรียนรูใหปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน พบวา ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความเขาใจในงาน และคํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ มีแรงจูงในในการเปนผูนําไมแสดงอาการยอทอ เมื่อพบอุปสรรค ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดรับแรงจูงใจทางดาน
สังคมจากหนวยงานโรงเรียนใกลเคียง หรือนโยบายจากตนสังกัด เปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการในความสําเร็จ
ของงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตตกาญจน ปฏิพันธ (2555: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบระดับ
การแสดงออกภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจําแนกตามเพศอายุและประสบการณการเปนผูบริหารเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการ
โครงสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษและความมีอิทธิพลของแตละปจจัยกลุมตัวอยาง
เปนผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวน 684 คนมีผลการวิจัยดังนี้
1.ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผูนําเชิงสรางสรรคอยูในระดับมากที่สุดโดย
ผูบริหารที่มีเพศตางกันมีระดับกาวะผูนําเชิงสรางสรรคไมแตกตางกัน และผูบริหารที่มีอายุตางกันมีประสบการณการ
เปนผูบริหารตางกันมีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
2.ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยูในระดับมากทั้งสาม
ป จ จั ย คือ แรงจู ง ใจภายในสภาพแวดล อมแบบเป ด และความรู เชิ ง ลึ ก เมื่ อศึ กษาเปรีย บเที ย บด า นเพศอายุ แ ละ
ประสบการณการเปนผูบริหารพบวาไมแตกตางกัน
3.โมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
4.ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิ งสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบวาปจจัยแรงจูงใจ
ภายในมีอิทธิพลรวมสูงสุดตอภาวะผูนาํ เชิงสรางสรรครองลงมาคือปจจัยสภาพแวดลอมแบบเปดมีน้ําหนักอิทธิพลรวม
ตอภาวะผูนํา เชิงสรางสรรคและปจจั ยความรูเชิ งลึกมี น้ําหนักอิทธิพ ลรวมและอิทธิพลทางตรงตอภาวะผู นําเชิ ง
สรางสรรคโดยปจจัยเชิงสาเหตุทั้งสามตัวรวมกันอธิบายภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดานความสามารถในการสื่อสาร ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการสื่อสารระหวางบุคคล สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีความชํานาญพิเศษ
ทางดานการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดรับการฝกฝนทักษะการสื่อสาร ผานการฝกอบรมมวลประสบการณ
ตางๆ เกี่ยวกับทักษะทางการสื่อสาร อีกทั้งประสบการณจากการเปนครูผูสอนไดผานการเรียนการสอน จนมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการสื่อสารไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ Kelley Robeh (1998: 41-434) ได
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมของโรงเรียนจากการศึกษาพบวาผูนํา
ในสถานศึกษาจําเปนตองมองใหเห็นถึงความตองการของบรรดาครูและบุคลากรการศึกษาทั้งหลายรวมถึงจําเปนตอง
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เปดโอกาสใหพวกเขาไดแสดงความคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศน ไดอยางเต็มที่ในลักษณะการเพิ่มพลังอํานาจ ที่สําคัญ
จะตองสามารถนําพาใหพวกเขารวมกันสรางบรรยากาศที่ดีของสถานศึกษาไดอยางสรางสรรคนั่นเอง
ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ กลาไดกลาเสีย กลาตัดสินใจ แมอยูในภาวะเสี่ยง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีอํานาจและ
ความเด็ดขาดในการควบคุม ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความศรัทธราและเชื่อถื อในคุณคาของตนเอง โดยผานการฝกตนให
ทํางานดวยการวางแผนและวางเปาหมายไวเปนที่ตั้ง มีการเตรียมการลวงหนาในการกําหนดกิจกรรมตางๆ จึงทําให
เกิดความกลาคิด กลาทํา และกลาตัดสินใจได สอดคลองกับงานวิจัยของ (นิภา อําไพวรรณ, พลูสุข หงคานนท และ
ปกรณ ประจัญบาน, 2554: 65-79) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับการสรางแรงจูงใจของหัวหนา
หอผูปวยตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธชินรา พิษณุโลก ผลการวิจัย พบวา ระดับของพฤติกรรม
ผู นํ า ของหัวหน า หอผู ป ว ยโดยรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ สู ง โดยด า นที่ มี ค า คะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด ที่ สุ ด คื อ ด า น
พฤติกรรมผูนําแบบผูบุกงาน สวนดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานพฤติกรรมผูแบบยึดระเบียบระดับของการ
สรางแรงจูงใจของหัวหนาหอผูปวยโดยรวม และรายดานอยูในระดับสูง โดยดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือดา น
ลักษณะของงานสวนดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานเงินเดือนและคาตอบแทนพฤตกรรมผูนําของหัวหนา
หอผูปวยโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธทางบวกกับการสราง
แรงจูงใจดานปจจัยจูงใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r =.443, p < .01) และมีความสัมพันธ ทางบวกกับการสราง
แรงจูงใจดานปจจัยค้ําจุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .539, p < 01) พฤติกรรมผูนําของหัวหนาหอผูปวย
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธ ทางบวกกับการสรางแรงจูงใจ
โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r =.751, p < .01)
ดานความสามารถในการแกปญหา ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความริเริ่มและมุงมั่นในการแกปญหา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีรางกายและสุขภาพที่ดี
ในการพรอมรับมือกับปญหาตางๆ ได ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดมีการวิเคราะห SWOT คือ หาจุดออนและจุดแข็งของโรงเรียน ซึ่ง
เปนยุทธศาสตรที่เปนประโยชนในการวิเคราะหปญหาตางๆ ขององคกรโดยทั่วไป ดวยการปรึกษาหารือกับบุคลากร
ในองคกร และการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุมและดูแลปญหาตางๆ อีกทั้งยังนําเทคนิคที่หลากหลายที่คิดคนวิธีที่
จะนํามาเปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ เขามาบริหารจึงมีความริเริ่มและมุงมั่ นที่จะแกปญหาใหคลี่คลายไปได
ดวยดี สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แมค คอลและลอมบารโด (มานิต บุญ
ประเสริฐ และคณะ, 2549: 11 - 12 อางอิงจาก McCall and Lombardo, 1983) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่จะทําให
ผูนําประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ประกอบดวย คุณลักษณะ 4 ประการคือ 1) ความมั่นคงทางอารมณ และ
บุคลิกภาพ ไดแก ความสุขุมเยือกเย็น ความสงบโดยเฉพาะในสถานการณที่มีความตึงเครียด 2) การยอมรับผิด เมื่อมี
ขอผิดพลาด เริ่มตนใหม 3) ทักษะการสื่อสารที่ดี คือ ความสามารถที่จะโนมนาวและสื่อสารใหผูอื่นคลอยตามความ
คิดเห็นโดยไมตองใชอํานาจขมขู และ 4) ความฉลาด สามารถเขาใจเรื่องตางๆ ไดหลากหลายมากกวา รูลึกเพียงเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดและใจแคบ
ดานคุณธรรม ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
ความจงรักภักดี สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีความซื่อสัตย จริงใจและไววางใจได ภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารเปน
หนึ่งในวิชาชีพทางการศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรวิชาชีพชั้นสูง จึงเปนสิ่งสําคัญในการที่

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



จะยึดมั่นถือมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งความจงรักภักดีนั้นเปน
เกณฑของการปฏิบัติตนตามวิชาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ อารีรัมย (2556: บทคัดยอ ) ไดศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 พบวา
1. คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็น เกี่ย วกั บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จํ าแนกตาม สถานภาพ โดยภาพรวม พบวา มี
พฤติกรรมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จําแนกตามขนาด ของสถานศึกษา โดยภาพรวมมี
พฤติกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับสถิติ .01
4. แนวทางส ง เสริม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู บ ริห ารสถานศึ กษา สั ง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษาควรประพฤติตนเปน แบบอยางดีแกผูรวมงาน ผูบริหาร
ควรยอมรับ ฟง ความคิ ด เห็น ผู ใต บัง คับ บัญ ชาผูบ ริหารควรปฏิ บั ติ หน า ที่ อย า งโปรง ใส ซื่ อสัต ย ยุ ติธรรมเห็น แก
ประโยชนสวนรวมและใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
ผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากผลการวิ จั ย พบวา ภาวะผู นํ าของผู บริหารโรงเรีย นเอกชนสัง กัด สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่ควรไดรับการ
พัฒนาหรือควรมีการปรับปรุงคือ ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน แมจะมีคะแนนอยูในระดับมากก็
ตาม แตควรปรับปรุงในการมีแรงจูงใจในการเปนผูนํา ไมแสดงอาการยอทอเมื่อพบอุปสรรค และมีความสํานึกและ
เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาวิธีทํางานใหมๆ อยูเสมอใหมากขึ้นไปอีก
2. ดานวิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศน และสํานึกในเปาหมาย ใหมากกวาเดิม
3. ดานความสามารถในการสื่อสาร ผูนําควรมีความชํานาญพิเศษทางการสื่อสารใหมากขึ้นกวาเดิมอีก
4. ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผูนําควรจะมีอํานาจและความเด็ดขาดในการควบคุมผูใตบังคับบัญชา
ไดมากกวาเดิม
5. ดานความสามารถในการแกปญหา ผูนําควรดูแลรักษารางกายและสุขภาพใหดี เพื่อพรอมรับมือกับการ
แกปญหาตางๆ ไดอยางดีขึ้น
6. ดานคุณธรรม แมผูนําจะมีความซื่อสัตย แสดงความจริงใจ และเปนที่ไววางใจได แกผูใตบังคับบัญชาให
มากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําแบบอื่นๆ ที่สามารถมีความสัมพันธ
กับสมรรถนะในการบริหารโรงเรียน
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2. ควรศึกษาหรือวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้น
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อใหไดองคความรูในเชิงลึกมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยเชิงปริมาณ
3. ควรศึกษาหรือวิจัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขตอื่นๆ เปรียบเทียบผล
การศึกษาที่ไดวาเปนอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และแกปญหาใหประสบผลสําเร็จตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรมของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการ
ทําเบเกอรีเบื้องตน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้ นการทําเบ
เกอรีเบื้องตน กลุมตัวอยางที่ใช คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษา
บริ ห ารธุ ร กิ จ ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2560 จํ า นวน 36 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย
แบบสอบถามสํารวจความตองการเกี่ยวกับการฝกอบรมการทําเบเกอรีเบื้องตน แบบทดสอบกอนและหลังการ
ฝกอบรมที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 และแบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม และวิเคราะห
ขอมูลดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที
ผลการวิจัยพบวา
1) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมระยะสั้ น การทํ า เบเกอรี เ บื้ อ งต น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิ จ จากการประเมินหลักสูตรมีคุณภาพความ
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมที่เรียนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตนหลังฝกอบรม
สูงกวากอนฝกอบรม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความ พึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตนในอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to Develop Short Training Primary Bakery
Course for Diploma Students at Wattanapruksa Business Administration College, 2) to
compare the workshop achievement towards students before and after participation in
short training primary bakery course. and 3) to study the satisfaction of students with
short training primary bakery course. The sample consisted of 36 vocational students
from Wattanapruksa business administration college in 1st semester of 2017. The
research instruments were the questionnaire that survey the requirement of sample in
short training primary bakery course, achievement test with the reliability index of 0.85,
the satisfaction assexxment tow. The data were anaards short training course. The data
wewe analyzed by percentages, mean, standard deviation and t-test.
The research findings indicated that: 1) The to Develop Short Training Primary
Bakery Course for Diploma Students at Wattanapruksa Business Administration College.
The course assessment the most appropriate quality. 2) The achievement of short training
primary bakery course was higher than before training at the statistical ficance level of
.05. and 3) The students’ satisfaction with short training primary bekery course at the
highest level.
Keywords: The development of short training primary bakery course, the
achievement of training, satisfaction

บทนํา
ดวยสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทําใหวิถีชีวิตของผูคนในปจจุบันตองเผชิญกับปญหาตางๆ
เชน คาครองชีพที่สูงขึ้นกวาในอดีต ผูคนจํานวนมากไมสามารถบริหารจัดการดานการเงินไดอยางลงตัว รวมถึง
ปญหาดานแรงงานซึ่งถือเปนปญหาที่สําคัญอีกปญหาหนึ่งในสภาวะปจจุบัน ไมวาจะเปนปญหาการวางงาน และ
ปญหาแรงงานลนตลาดแตทวาเปนแรงงานที่ไมมีคุณภาพ ดวยปญหาดังกลาวจึงสงผลใหผูคนในสังคมมี ความ
จําเปนที่จะตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันการมีรายไดเสริมซึ่งเกิดมาจากทักษะพิเศษ
เฉพาะตัวจึงถือเปนอีกหนทางหนึ่งในการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับสถานการเพราะการมีรายไดเสริมนอกจาก
รายไดหลักจะเปนการสรางความมั่นคงทางการเงิน เปนการบริห ารความเสี่ยงหากเกิดปญหาการหารายไดดาน
หนึ่งไปก็ยังสามารถมีรายไดอีกดานหนึ่งมารองรับดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น
การทําเบเกอรีเบื้องตน เพื่อเปนการจัดหลักสูตรฝกทักษะใหนักเรียนไดมีทักษะวิชาชีพเพิ่มเติม เพื่อในอนาคต
หากตองการจะเปนเจาของกิจการ หรือนําไปประกอบเปนอาชีพเสริมสรางรายไดนอกเหนือจากงานประจําก็
สามารถทําได
จากการวิเคราะหสภาพปญหาความจําเปนและบริบทของนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยี วัฒนพฤกษา
บริหารธุรกิจ ผูวิจัยจึงเห็นวานักเรียนบางสวนมีปญหาดานรายไดจากการประกอบอาชีพหลัก ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอความสามารถในการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาของนักเรียน ผูวิจัยจึงไดเสนอใหแกคณะผูบริหารของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ จัดฝกอบรมระยะสั้น นอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตรที่เปด
สอนแลว เพื่อสงเสริม ใหนั กเรียนได มีโ อกาสเรียนรูทักษะดา นวิช าชีพ ระยะสั้น เพื่อนําไปเป นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดดียิ่งขึ้น และสามารถตอยอดเปนธุรกิจของตนเองไดในอนาคต รวมทั้งชวยให
นักเรียนสามารถนําไปปรับใชเพื่อเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตตอไป โดยผลการสํารวจความตองการการ
ฝกอบรมระยะสั้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวานักเรียนสนใจที่จะเขารับการฝกอบรมอาชีพ
หลักสูตรระยะสั้น โดยวิชาชีพที่ตองการฝกอบรมมากที่สุด ไดแก การฝกอบรมการทําเบเกอรี เบื้องตน เนื่องจาก
เล็งเห็นวาเปนวิชาชีพที่สามารถตอยอดเปนธุรกิจของตนเองไดในอนาคต
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ดังนั้นผู วิจัยซึ่ง เปนผูส อนจึง เห็นควรที่จะพั ฒ นาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทํา เบเกอรีเบื้องต น
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ รวมทั้งหลักสูตร
ฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตนนี้ ผูวิจัยและสถานศึกษามีความพรอมดานความรูความเขาใจในการ
พัฒนาหลักสูตร สื่ออุปกรณและอาคารสถานที่ ตลอดจนความพรอมในการเรียนรูของนักเรียน ที่จะสนับสนุนให
การดําเนินการหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี่เบื้องตนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอนักเรียน และ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมระยะสั้ น การทํ า เบเกอรี เ บื้ อ งต น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรมของนักเรียนที่เรียน
หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
วิจัย : R (การศึกษาขอมูลพื้นฐาน)
1. การศึกษาขอมูลความตองการของนักเรียนการจัดฝกอบรมการทําเบเกอรี
2. ศึกษาเอกสารเอกสารที่เกี่ยวของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและการทําเบเกอรี
เบื้องตน

พัฒนา : D การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรฝกอบรมฯฉบับราง
1. ความสําคัญของหลักสูตร
2. หลักการของหลักสูตร
3. วัตถุประสงค
4. ผูเขารับการฝกอบรม
5. คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า รั บ การ
ฝกอบรม
6. ระยะเวลาในการอบรม
7. ดําเนินการ
8. สถานที่ในการจัดอบรม
9. เนื้อหสาระของหลักสูตร
10. โครงสร า งหลั ก สู ต รฝ ก อบรม
ระยะสั้ น เรื่ อ งการทํ า เบเกอรี
เบื้องตน
11. การดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรม
ฝกอบรม
12. กิจกรรมในการฝกอบรม
13. สื่อประกอบการฝกอบรม
14. การวัดผลและประเมินผลการ
ฝกอบรม
15. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ตรวจสอบหลักสูตรฝกอบรมฯ
ฉบับราง
ผูทรงคุณวุฒิ

แก ไ ขปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ฝกอบรมฯ ฉบับราง
ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข
ภ า ย ห ลั ง ก า ร
ตรวจสอบ

วิจัย : R การทดลองใชขอมูล
1. หลักสูตรภาคทฤษฎี
2. หลักสูตรปฏิบัติ
พัฒนา : D การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม
2. ความพึ ง พอใจต อ หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมระยะสั้ น การทํ า เบเกอรี
เบื้องตน
หลักสูตรฝกอบรมฯฉบับสมบูรณ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ซึ่งเปนการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development: R&D) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการทําเบ
เกอรี่เบื้องตน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรมของนักเรียน และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี่เบื้องตนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี วัฒ
นพฤกษาบริหารธุรกิจ ในสาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร จํานวน 228 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ในสาขาการบัญชี และสาขา
คอมพิ ว เตอร ทั้ ง หมด จํ า นวน 228 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐาน คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งจะสรางขึ้นเพื่อสํารวจความตองการเกี่ยวกับการฝกอบรมการทําเบเกอรีเบื้องตน และ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝกอบรมโดยการนําแบบสอบถามแจกไปยังนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี และคอมพิวเตอร วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการนําแบบสอบถามแจกไปยังนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ในสาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร
ทั้งหมด จํานวน 228 คน
2.รวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแลว โดยทําการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม
ทุกครั้งเมื่อรับแบบสอบถามคืน และนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป ซึ่งขอมูลที่ไดนั้นจะนํามาวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ และนําเสนอขอมูลดวยสถิติความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development) : การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยพฤกษาบริหารธุรกิจ เกิดจากการนําเอาขอมูลที่ไดขั้นตอนที่ 1 ที่เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานมา
เปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อนํามากําหนดเปนองคประกอบของหลักสูตร (ฉบับราง) โดยการดําเนินงานออกเปน 3 ขั้น
คือ การรางหลักสูตร การตรวจสอบรางหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) : การทดลองใชหลักสูตร
การทดลองใชหลักสูตรเปนการนําหลักสูตรฝกอบรมฉบับรางที่สรางขึ้น ซึ่งผานการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไขโครงรางหลักสูตรแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อคนหาขอบกพรองของหลักสูตร ซึ่งมี
รายละเอียดการดําเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก เรี ย นวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี วั ฒ นพฤกษา
บริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งหมด 228 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาจากการเปดรับนักเรียนที่มีความสนใจเขารวมฝกอบรม
และเขาฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน ในวันอาทิตยที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
และวันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการทดลองหลักสูตรเพื่อ
วัดประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ มีดังนี้
1. แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมดวยหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องต น
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สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ
2. แบบประเมินความสามารถระหวางฝกอบรมดวยหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ
3. แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
ในขั้นตอนที่ 4 ประกอบดวยขั้นการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การประเมินผลหลักสูตร การประเมินผลในการวิจัยครั้งนี้ ทําการประเมินใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของการฝ ก อบรม โดยใช แ บบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ การฝ กอบรมด ว ยหลั กสู ต ร
ฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน แบบเลือกตอบ 4 ตัว เลือกจํานวน 40 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.85 ซึ่งสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติ t-test โดยทดสอบความแตกตางของคากลางของสองประชากรไมอิสระ
(Paired t-Test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. การประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ฝกอบรมหลักสูต รฝ กอบรมระยะสั้น การทํ าเบเกอรี่เบื้องตน สํ าหรับ นักเรียนระดั บประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ซึ่งเปนการใหคะแนนเปนแบบลิเคิรทสเกล (Likert Scale) มาตร
วัด 5 ระดับ โดยมีดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67-1.00 ซึ่งสถิติ ที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ (Frequency)
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ขั้นที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังการใชหลักสูตรฝก อบรมระยะ
สั้นการทํา เบเกอรีเบื้องต น สํ าหรับ นักเรียนระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ วิ ทยาลัยเทคโนโลยีวั ฒนพฤกษา
บริหารธุรกิจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมฉบับสมบูรณตอไป

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จัย และพัฒ นาหลักสู ตรฝก อบรมระยะสั้ นการทํ าเบเกอรี่เบื้ องต น สํ าหรับ นั กเรีย นระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี วั ฒ นพฤกษาบริ ห ารธุ ร กิ จ สามารถสรุ ป ผลการศึ ก ษาตาม
วัตถุประสงคไดดังนี้
1. ได หลั ก สู ต รฝ กอบรมที่ มี อ งคป ระกอบของหลั กสู ต รทั้ ง สิ้ น 15 องค ป ระกอบ ซึ่ ง มี คุณ ภาพของ
หลักสูตรอยูในระดับดีมาก โดยหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
2. ) ผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมที่เรียนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตนหลังฝกอบรม
สูงกวากอนฝกอบรม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน อยูในระดับมาก
ที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมระยะสั้ น การทํ า เบเกอรี เ บื้ อ งต น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ สามารถอภิปรายผลไดตามประเด็นตอไปนี้
1. ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนั้น เริ่มตนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตาง ๆ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนั้นนําไปสู การสังเคราะหหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี
เบื้ อ งต น สํ า หรับ นั กเรีย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี วั ฒ นพฤกษาบริหารธุ รกิจ ซึ่ ง
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ประกอบดวย 15 องคประกอบ ไดแก ความสําคัญของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงค ผูเขารับ
การฝกอบรม คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม ระยะเวลาในการอบรม เนื้อหาสาระของหลักสูตร โครงสราง
หลักสูตร กิจกรรมในการฝ กอบรม สื่อประกอบการฝ กอบรม การวั ดผลและประเมิ นผลการฝกอบรม และ
ประโยชน ที่ คาดว าจะไดรับ โดยผ า นการประเมิน จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิที่ มี ป ระสบการณ ต รงในดา นการพั ฒ นา
หลักสูตรฝกอบรม และอาจารยผูสอนที่มีความรูดานหลักสูตรฝกอบรมจํานวน 8 คน ทําใหหลักสูตรฝกอบรม
ระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษา
บริหารธุรกิจ มีความชัดเจน สามารถนําไปใชไดจริง จนบรรลุผลตามวัตถุประสงค และจุดมุงหมายที่กําหนด ซึ่ง
เปนไปตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542, : 50-52) ที่ไดกลาววาองคประกอบ
ของหลั ก สู ต รมี 4 ประการ ประกอบด ว ย จุ ด มุ ง หมายและจุ ด ประสงค ข องหลั ก สู ต ร เนื้ อ หาสาระและ
ประสบการณ การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผล และสอดคลองกับศิริรันดร ปญญาพู (Gotoknow,
2554 : Online) กลาววา องคประกอบของหลักสูตรการฝกอบรม ประกอบดวย 7 องคประกอบใหญๆ คือ
หมวดหัวขอวิชา วัตถุประสงคของแตละวิชา ประเด็นสําคั ญ เทคนิคและวิธีการฝกอบรม ระยะเวลาแตละวิชา
วิทยากรในแตละวิชา และกําหนดการฝกอบรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและสรุปใหตรงตาม
ประเด็นที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของหลักสูตรและสถานศึกษาจึงทําใหผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับ
รางมีความเหมาะสม นอกจากนี้ในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรในการวิจัยครั้งนี้ไดมีการกําหนดองคประกอบ
ของลักสูตรและทําการประเมินหลักสูตรดวยผูทรงคุณวุฒิ โดยผูทรงคุณวุฒิไดลงความเหนวา หลักสูตรมีคุณภาพ
และเหมาะสมอยูในระดับที่มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยวัฒน จิวพานิชยและชัยวัฒน วารี (2554 : 7576) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการสรางบทเรียนออนไลน โดยใช LMS Moodle เพื่อการ
เตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาขั้นปที่ 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่มีองคประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงคของหลักสูตรโครงสราง
เวลาการอบรม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝกอบรม สื่อการฝกอบรม การติดตาม การวัดและการประเมินผลผล
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ในภาพรวมหลักสูตรมีคุณภาพในระดับมากที่สุด
2. ผลสัมฤทธิ์จากการใชหลัก สูต รฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ มีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความรูหลัง
ฝกอบรมดวยหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี่เบื้องตนสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 ซึ่ ง เป น ไปตามสมมติ ฐ าน ทั้ง นี้ เนื่องจากหลั กสูต รฝ กอบรมระยะสั้น การทํ า เบเกอรีเบื้ องต น ถูก
พัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ และไดรับการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระ เวลา
กิจกรรม และการประเมินผล นอกจากนี้กิจกรรมของการฝกอบรมเปนการลงมือ ปฏิบัติจริง ทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดมีโอกาสฝกทักษะในการลงมือปฏิบัติ จึงเกิดเปนประสบการณตรงอันนําไปสูความรูและความเขาใจที่
แทจริง นอกจากนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางที่เขารับการฝกอบรมเปนผูสนใจและสมัครในการเขาฝกอบรม
เนื่องจากเห็นประโยชนและคุณคาของการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน ซึ่งผลสม
ฤทธิ์จากการใชหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตนมีความสอดคลองกับงานวิจัยของวิรัช คันศร
(2551 : 25-27) ที่ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมโดยใชแนวคิดการเรียนรูตามสถานการณเ พื่อ
สงเสริมสมรรถนะในการพัฒนาอาชีพของผูรับการฝกกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และพบวานักเรียนที่เขารับการ
ฝกอบรมมีสมรรถนะดานความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ สูงกวารอยละ 70 โดยมี
คะแนนความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของกัมปนาท อาชาและคณะ (2555 : 79-80) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเครือขายเพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
พบวา การประเมินผูรับการฝกอบรมกอนและหลัง และมีการประเมินระหวางการฝกอบรม มีเกณฑการประเมิน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ที่ชัดเจน และผลการประเมินการใชหลักสูตรฝกอบรมเครือขายเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจสูงขึ้นกวากอนฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ อีทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของชัยวัฒน จิวพานิชยและชัยวัฒน วารี (2554 : 75-76) ที่
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการสรางบทเรียนออนไลน โดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียมความ
พรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาขั้นปที่ 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และพบวาความสามารถในการสรางบทเรียนออนไลนโดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพรอมในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูหลังอบรมสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอีกดวย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของพราเตอร และ เฟอรรารา (Prater and Ferrara, 1990 : 36-41, อางถึงใน แขก มูลเดช, 2555 :
116) ไดทําการวิจัยเรื่องการฝกอบรมนักเรียนเพื่อใหสามารถจําแนกการเรียนรูของนักเรียนพิการ โดยใชวิธีการ
สอนความเขาใจในระบบเทคโนโลยีชั้นเยี่ยม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใชชุดการสอน ซึ่งพัฒนามาจาก
ระบบคอมพิวเตอร และพบวา ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความชํานาญเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจจากการเขารวมฝกอบรมดวยหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี
เบื้องตนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนที่เขารั บการอบรมโดยรวมมีความพึงพอใจในดานเนื้อหา
ของการฝกอบรมมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรนี้มาจากการพัฒนาตามแนวคิดและทฤษฎีการฝกอบรม
และไดรับการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ อีกทั้งในการฝกอบรมครั้งนี้ ผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสลง
มือปฏิบัติจริง ทําให ไดรับความเพลิดเพลินในการเรียนรู อีกทั้งผูเขารับการฝกอบรมมีความสมัครใจการเขา
ฝกอบรม นอกจากนี้ผูเขารับการฝกอบรมอยูในระดับที่คอนขางมีวุฒิภาวะ และตองการฝกอบรมที่นําไปสูการ
สรางอาชีพอีกดวย ทั้งนี้ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของกัมปนาท อาชาและคณะ (2555 : 79-80) ที่
ทํา การศึ กษาเรื่อง การพั ฒ นาหลั กสู ตรฝกอบรมเครือขายเพื่ อดํ าเนิน งานประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.21
และสอดคลองกับงานวิจัยของชัยวัฒน จิวพานิ ชยและชัยวัฒน วารี (2554 : 75-76) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการสรางบทเรียนออนไลน โดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพรอมในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาขั้นปที่ 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่พบวา ความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรฝกอบรมการสรางบทเรียนออนไลน โดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียม
ความพรอมในการฝกประสบการณ วิ ชาชีพ ครูข องนักศึกษาชั้ นป ที่ 2 คณะครุศาสตร มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
สวนสุนันทา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
จากการวิ จัย และพัฒ นาหลักสู ตรฝ ก อบรมระยะสั้ นการทํ าเบเกอรี่เบื้ องต น สํ าหรับ นั กเรีย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ทําใหมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช
1.1 ในการนําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี่เบื้องตนไปใชนั้น ควรมีการจัดเตรียม
อุปกรณ และสถานที่ใหพรอมตามจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม
1.2 ผูใหการฝกอบรมที่ใหการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี่เบื้องตน
นี้ ควรเปนผูที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในดานการทําเบเกอรี่ และเชี่ยวชาญในการวิจัย วางแผนการ
บริหาร และพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม เช น งบประมาณ สถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ ใหเพียงพอ รวมถึงควรมี
บุคลากรที่มีความสมัครใจ เสียสละ มีความกระตือรือรน และมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจอีกดวย เพื่อให
ผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติที่ดี และเกิดการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
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1.3 ควรมีการปรับระยะเวลาในการจัดฝกอบรมใหเหมาะสมตามกลุมผูรับการฝกอบรม และ
สถานการณของการฝกอบรม เพื่อสามารถนําหลักสูตรฝกอบรมนี้ไปใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ในการศึ ก ษาครั้ง ต อไปควรมี การพั ฒ นาหลั กสู ต รฝ กอบรมเกี่ย วกับ ความรูด า นต า งๆ
เกี่ยวกับ เบเกอรี หรือการทําเบเกอรีชนิดอื่น ๆ เพื่อสรางความรู ความสามารถ โอกาส และทางเลือกใหกับผูเขา
ฝกอบรมมากขึ้น
2.2 ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในการจัดการเรียนการ
สอน และการบรรยายสําหรับผูสอนเรื่องการทําเบเกอรี่เบื้องตน
2.3 ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลั กสูตรฝกอบรม ที่เหมาะสมกับผูเขา
ฝกอบรมแบบอื่นๆ ตามสภาพความตองการจําเปน
2.4 ในการศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไป ควรมี ศึ ก ษาในเรื่ อ งของการติ ด ตามผลการนํ า ความรู แ ละ
ความสามารถที่ไดจากการฝกอบรมไปใชงานจริงของผูเขาอบรม
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
Administrators Ethical Behaviors Toward School Sahalumpaya Administration in
Saraburi Primary Educational Service Area Office 2

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ธารารัตน ทองลอย
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์
ภาควิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 3) เพื่อเสนอแนะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 กลุมประชากรไดแกครูผูสอนใน สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จํานวน 88 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภท
เลื อกตอบ (Check List) วิ เคราะหข อมู ล โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอรสํ า เร็จ รูป สถิติ ที่ ใช ไ ด แก รอ ยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (P) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V)
ผลการวิจัยดังนี้
1) ดานการครองตน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ดานการครองตน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอของดานการครองตน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมการครองตน ของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต
2 อยูในระดับมากที่สุด จําแนกเปนรายขอที่มีระดับมากที่สุดคือ ขมใจตนเองไมใหมัวเมากับสิ่งเพลิดเพลินจนเกิน
ฐานะ มีคาเฉลี่ย ซึ่งอยูในลําดับมากที่สุด รองลงมาคือ ยึดมั่นในความซื่อตรง ซื่อสัตย มีคุณธรรม มีคาเฉลี่ย อยูใน
ลําดับมากที่สุด และ คาเฉลี่ยที่นอยสุดในดานนี้คือ การสละเวลาสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม อยูในระดับมาก
2) ดานการครองคน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ดานการครองคน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละขอของดานการครองคน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
การครองคน ของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 อยูใน
ระดับมากที่สุด จําแนกเปนรายขอที่มีระดับมากที่สุด คือ สนับสนุนเพื่อนรวมงานที่มีความสามารถใหมีความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การทํางาน มีคาเฉลี่ย ซึ่งอยูในลําดับมากที่สุด รองลงมาคือ ใหขวัญกําลังใจหรือยกยอง
ชมเชยเมื่อเพื่อนรวมงานทํางานบรรลุผลสําเร็จ มีคาเฉลี่ย ซึ่งอยูในลําดับมากที่สุด คาเฉลี่ยที่นอยสุดในดานนี้คือ
รูสึกเห็นอกเห็นใจเมื่อเพื่อนรวมงานมีความทุกข อยูในระดับมาก3)ดานการครองงาน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็น
ตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต 2 ดานการครองงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอของดาน
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การครองงาน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการครองงาน ของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 อยูในระดับมากที่สุดคือสงเสริมพัฒนาโรงเรียน
โดยยกระดับคุณภาพใหไดมาตรฐาน มีคาเฉลี่ย ซึ่งอยูในลําดับมากที่สุด รองลงมาคือ เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม
ในการวางแผน กําหนดนโยบายและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยลําดับมากที่สุด คาเฉลี่ยที่นอยสุดใน
ดานนี้คือ แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานดวยการใชเหตุผลมากกวาการใชอารมณ อยูในระดับมาก โดยรวม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตนสูงกวาพฤติกรรมระดับอื่น
คําสําคัญ : พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา
Abstract
The research entitled “Administrators Ethical behaviors Towards School
Administration in Saraburi primary Education Service Area Office 2”. The objectives of the
research were as follows : 1) to study the Administrators Ethical Behaviors Towards School
Administration in Saraburi Primary Education Service Area Office 2, 2) to compare the
Administrators Ethical Behaviors Administration in Saraburi Primary Education Service
Area Office 2 by classifying on the personal factors, and 3) to present model of the
Administrators Ethical Behaviors Towards School Administration in Saraburi Primary
Education Service Area Office 2.The sample of this research consisted of the 88 teachers in
Sahalumpaya under Saraburi Primary Education Service Area Office 2.The research tool
used questionnaire. The data were analyzed to find requency, percentage, mean (μ) and
standard deviation(V).
The findings of the study had been found that
1. Self-control found that The administrators should act as idol to colleagues and
subordinates. The administrators should conduct as honest person with integrity and speak
trustingly. The administrators should have both a moral speech and mind and consciousness
as well. 2.Human control found that The administrators should have justice and no bias to
anyone. The administrators should listen to the colleagues and subordinates and taken their
messages sincerely. The administrators should take care of to support to working with
advanced functions appropriately. 3.Working-control found that The administrators should
be committed to the tasks and courage to face the problems. The administrators should
adhere to the principle and the accuracy of management. The administrators should be
assigned tasks according to colleges and subordinate abilities.the study had been found
that Administratiors Ethical Behaviors Self control is the highest
Key Word (s) : Administrators Ethical Behaviors Toward School

บทนํา
ในปจจุบันสภาพปญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมไดทวีความรุนแรง ซับซอนมากยิ่งขึ้นทําใหเกิดปญหา
ทางดานคุณธรรม โดยเกิดเหตุการณเกี่ยวกับการปลนฆาขมขืนและมี พฤติกรรมเปนภัยตอสังคมซึ่งปรากฏอยูทั่วไป
สังคมไทยในปจจุบันนี้เริ่มสนใจแตการพัฒนาทางดานวัตถุแ ละขาดความสนใจทางดานจิตใจ มนุษยเราก็ยิ่งจะเพิ่ม
ความเห็นแกตัวเห็นแกไดมากขึ้นและจะฉลาดขึ้นในทางฉอฉล แกงแยง ชิงดีชิงเดนเอารัดเอาเปรียบกันโดยไม
คํานึงถึงความผิดชอบชั่วดี มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ตลอดทั้งมีการทําลายลางกันดวยความรุนแรงและแยบยล
มากขึ้น ปญหาความเสื่อมโทรมทางดานจิตใจ ปญหาละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ปญหาความประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ทําใหเกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตของผูบริหารการศึกษา ขาราชการและผูที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลง
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ทางดานวัตถุทําใหคนสมัยใหมหลงใหลใฝฝนตอรูปธรรมที่จะนําความสุขความสบายมาใหแกตนเองโดยไมคํานึงถึง
คุณธรรม นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมตางประเทศที่หลั่งไหลเขามามีอิทธิพลตอสังคมไทยมากขึ้น ทําใหคนไทยนั้นขาด
คุณธรรมในการดํารงชีวิตที่ถูกตอง โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาซึ่งจะตองเปนผูนําทางการศึกษาในทองถิ่นและ
เปนแบบอยางที่ดีงามในดานคุณธรรม
สถานศึกษาเปนหนวยงานสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาในระดับรากหญา เพราะมีความใกลชิดกับ
ผูเรียนและชุ ม ชนเป น อย า งมาก กิจกรรมการเรียนการสอนกอใหเกิดการเรียนรูข องผู เรีย นนั้ นจะเกิด ขึ้น ที่
สถานศึกษา เด็กจะเกิดการเรียนรู เปนคนเกง เปนคนดี และมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขไดก็อยูที่
สถานศึกษาเปนสําคัญ ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาเปนผลมาจากความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา
ในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอน และการบริหารจะประสบผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเพียบพรอมดวยคุณสมบัติหลายประการ คือ มีความรูความ
เขาใจ มีทักษะ มีคุณธรรมและมีลักษณะที่ดี ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ คือ สมรรถภาพของผูบริหารสถานศึกษา การสราง
คุณธรรมเพื่อใชในการบริหารเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหาร ที่จะทําใหสามารถดําเนินงานไปดวยความราบรื่น
และบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพได แตในสถานการณปจจุบันสังคมไทยนับวันจะมีความซับซอนวิกฤตและ
รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเชิงตลาด การแขงขันแบบเสรี การเรงเราและการกระตุนในลักษณะ
บริโภคนิยมผานสื่อตาง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน ที่ทําใหโครงสรางสังคมออนแอ มนุษยมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน ลอแหลมตอการกระทําผิดกฎหมาย หมิ่นเหมตอศีลธรรมอันดีงาม มีคานิยมที่ไมพึงประสงค ดังนั้น
ผูบริหารในฐานะผูนําทางการศึกษาจึงควรมีแนวปฏิบัติที่อยูในกรอบของคุณธรรม เพราะคุณธรรมเปนเครื่องเหนี่ยว
รั้งจิตใจบุคคลใหประพฤติในทางที่ถูกที่ควร และเปนเครื่องมือชวยสงเสริมใหบุคคลนั้นเปนที่ยอมรับแกผูรวมงาน ทํา
ใหผูรวมงานเกิดขวัญและกําลังใจ รูสึกมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญมากผูบริหารทุกคนทุกระดับตองมีโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา
เพื่อชวยใหการบริหารงานในสถานศึกษาราบรื่น บรรลุจุดมุงหมาย ถาผูบริหารสถานศึกษาขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมจะไมเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา ขาดความศรัทธาในตัวผูบริ หาร การบริหารงานจะตองยึด
กฎระเบียบของทางราชการ สิ่งตาง ๆ เหลานี้เราสามารถพัฒนาไดดวยการศึกษาหาความรูเพื่อเปนบันไดสู
ความสําเร็จในชีวิต มีความมั่นคงในอาชีพ มีความเปนอยูที่สบายกวาคนอื่น ไดรับการยกยองนับถือ หากผูบริหารมี
ความรูแตขาดคุณธรรมยอมจะไม เปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน ดังนั้นการบริหารงานผูบริหารควรมีคุณธรรมใน
การครองตน ครองคน และครองงาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งสามดานของผูบริหารสถานศึกษามี
ความสําคัญตอการบริหารงานในสถานศึกษาเปนอยางมาก ซึ่งโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนั้น นอกจากจะเกิดกับตัวครู นักเรียน วิธีการสอนแลว ผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถในการ
บริหาร โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหไดประโยชนสูงสุดตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองเพียบพรอมดวยคุณสมบัติตาง ๆ เชน มีความรูความเขาใจ มีทักษะมีคุณธรรม มีจริยธรรมที่
งดงามจะตองยึดมั่นในระเบียบคุรุสภาวาดวยจริยธรรมของครู ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิขาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
ประสิทธิผลของโรงเรียน เกิดจากการบริหารโรงเรียนที่มีสภาพทางสังคมบรรยากาศ และ สิ่งแวดลอม
รอบๆตัวผูเรียนเอื้อตอการเรียนรูอยางเหมาะสม มีความพรอมทางดานทรัพยากรตางๆ เอกสาร สื่อวัสดุ อุปกรณ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอและมี ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหสามารถจั ด
การศึกษาไดอยางดีผูเรียนมีความรูความสามารถ และทักษะในดาน ตางๆ เพื่อใหกระบวนการจัดการศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหง การเรียนรูใหมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เห็นคุณคาของการ
ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม อยูใน สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุขกอใหเกิดการ
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พัฒนาประเทศชาติไดอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยองคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนเปน ระบบสังคมรูปนัยที่
จะตองจัดความสัมพันธภายนอกกระบวนการภายในองค กรใหสอดคลองกับ เงื่อนไขของกระบวนการศึกษาของ
สังคม ระบบของโรงเรียนจะ มั่นคงก็ตอเมื่อสรางผลผลิตใหเปน ที่ยอมรับและสอดคลองกับความตองการของสังคม
วัตถุประสงคของ โรงเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถใน
การ ปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดล อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกและสามารถสรางความพึงพอใจในการ
ทํางานของครู
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ยอมขึ้นอยูกับ ผูบริหารเปนสําคัญ ภายใตขอจํากัดของการบริหาร
สถานศึกษา เปนภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอน ตางๆ ในการปฏิบัติงานไว
อยางเปนระบบ เพราะถาระบบการบริหารงานไมดีจะกระทบกระเทือนตอสวน อื่นๆ ของหนวยงาน นักบริหารที่ดี
ตองรูจักเลื อกวิ ธีการบริหารที่เหมาะสมและมี ประสิท ธิภาพ เพื่อที่จะให งานนั้น บรรลุจุ ดหมายที่ วางไว การ
บริหารงานนั้น จะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการ เพราะวาการ ดําเนินงานตางๆ มิใชเพียงกิจกรรมที่ผูบริหารจะ
กระทํา เพียงลํา พังคนเดียวแตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนที่มี สวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จซึ่งการบริหาร
การศึกษาใน สถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาประสบผลสํา เร็จและสอดคล องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้ น
ปจจัย สําคัญ ตอการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการมีสวน
รวม ซึ่งตรงตามมาตรา 22 วาดวยการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ พัฒนา
ตนเองไดและถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทที่สํา คัญอยางยิ่ง ในฐานะ ผูนําหลัก ซึ่งมี
ภาระหนา ที่สํา คัญ คือ เปน ผูบริหารทางการศึกษา มีความรับผิด ชอบในการบริหารงานดานตางๆ ที่ เกี่ยวของ
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 มาตรา 39 ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและ การจัดการศึกษาทั้ง 4 ดานคือ
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาโดยตรง เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยเปนความสามารถของผู บริหารและครูในโรงเรียนที่ทํา งานรวมกันจนสามารถทํา ใหนักเรียนใฝรูรักการอาน
แสวงหาความรูดวยตนเอง
คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญและจําเปนในการสรางคนใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศนโยบาย
ทิศทางในการเสริมสรางพัฒนาวินัยและจริยธรรมของคนในชาติและเปนนโยบายเกี่ ยวกับการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จึงเปนงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงและไดมอบหมายนโยบายใหกรมตาง ๆ ไปดําเนินการ
ดังนั้นจึงเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารการศึกษาและผูบ ังคับบัญชาทุกคนของสวนราชการที่จะถือเปนหนาที่ในการ
เสริมสรางพัฒนาวินัยและจริยธรรมใหแกราชการในสังกัดดวย และหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งคือ ทําอยางไรจะจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพเพื่ อพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองเสริมสราง
พัฒนาใหครูสอนดี มีระเบียบเพียบคุณธรรมและนําสังคมในสถาบันการศึกษาครูผูทําหนาที่ บริหารถูกจัดใหเปนผู
วางแผนนโยบายและมอบหมายใหครูเปนผูนําไปปฏิบัติ ดังนั้นผูบริหารจึงเปนตัวจักรสําคัญที่ จะทําใหงานดําเนินไป
ไดในรูปแบบที่ เหมาะสมตามแนวนโยบายดา นจริยธรรมที่ กระทรวงศึกษาธิ การได กํา หนดไว ถึง แม วาครูจ ะถูก
มอบหมายใหมีหนาที่ โดยตรงในเรื่องนี้ก็ตามแตการพิจารณาควรเริ่มตนที่ครูที่เปนผูบริหารสถาบันเสียกอนเพราะ
การเปนผูบริหารนั้ นจะมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานในสถาบันการที่ ผูบริหาร
สามารถครองตนใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมยอมหมายถึงการที่ผูบริหารนั้นเปนผูที่มีความประพฤติในลักษณะที่
สังคมตองการและพรอมที่จะเปนแบบอยางที่ของผูใตบังคับบัญชาและผูเรียนทั้ งหลายที่อยูในสถาบันตลอดจนเปน
การสรางความเชื่อมันตอสถาบันใหแกผูปกครองอีกดวย
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ผูบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ นาจะนําคําสอน หลักธรรมในทางพุทธศาสนามาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อใหมีคุณธรรม
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนตองการที่จะศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ซึ่งใชเปนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารใน 3 ดาน คือ
ดานการครองตน ดานการครองคนและดานการครองงาน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมในการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีขนาดของสถานศึกษาตางกัน ทั้งนี้
เพื่อนําขอสนเทศที่ไดนําเสนอ สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนปรับปรุ ง พัฒนาทางดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคน พัฒนางานในสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต 2 ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหารในการ
บริหาสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ของครูผูสอน
3. เพื่อนําเสนอรูปแบบของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหาร
ในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารสระบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามแนวคิด
ของ ลี (Lee, 2003 : 88- 89; อางถึงใน พงษพันธ บุญถูก, 2552 : 37-38) ผูวิจัยไดนํามาบูรณาการเปนกรอบ
แนวคิดของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใชเปนแนวทางในการกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
จากแนวคิดดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถเขียนเปนแผนภาพประกอบแนวความคิด ในการวิจัยไดดังภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการ
ปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอน
บริหารสถานศึกษา จําแนกออกเปน 3 ดานคือ
ไดแก
1.พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน
1. เพศ
2. อายุ
2.พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองคน
3.พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองงาน
3. ขนาดสถานศึกษา
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สมมติฐานการวิจัย
1. พฤติกรรมดานจริยธรรมของผูบริหารใน สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 อยูในระดับมาก
2. ผูบริหารที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม แตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่อ ง พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของผู บ ริ หารในการบริหารสถานศึ กษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจําปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 88 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอน ไดแกเพศ อายุ ขนาดของสถานศึกษา
ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มี 5 ระดับแตละระดับมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามความคิดเห็นบอยครั้งที่สุด
4 หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามความคิดเห็นบอยครั้ง
3 หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามความคิดเห็นบางครั้ง
2 หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามความคิดเห็นนาน ๆ ครั้ง
1 หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามความคิดเห็นไมเคย
ตอนที่ 3 เปนแบบแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการ
บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม
3. สรางเครื่องมือในการวิจัย
4. เสนอรางแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นใน
แบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective
Congruence) โดยไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามเทากับ 0.94
6. นําแบบสอบถามไปใชกับโรงเรียนในสหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต
2 จํานวน 88 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามวิธีการของครอนบารค (Cronbach) ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.95
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วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอหนังสือจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการครู สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัส ใหคะแนนตามนําหนักคะแนนแตละขอและบันทึกขอมูลลงใน
คอมพิวเตอร และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
2. นําผลการคํานวณ มาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาตอไป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย (P) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน V โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง
ควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (P= 4.54) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในลําดับมากที่สุด
เรียงตามลําดับดังนี้ พฤติกรรมดานการครองตน (P= 4.67) พฤติกรรมดานการครองงาน (P= 4.56) พฤติกรรม
ดานการครองคน (P= 4.39) ตามลําดับดังตาราง
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการ
บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ( ࣆ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V) ของความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึ กษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
1. พฤติกรรมดานการครองตน
2. พฤติกรรมดานการครองงาน
3. พฤติกรรมดานการครองคน
รวมทั้งหมด

ระดับความคิดเห็น
P
V
4.67
0.51
4.56
0.68
4.39
0.69
4.54
0.63
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แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด



2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษาจําแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 วิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารใน
การบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จําแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ระดับ
ระดับ
ߤ
ߤ
V
V
1. ดานการครองตน
4.72 0.40 มากที่สุด 4.65 0.52 มากที่สุด
2. ดานการครองคน
4.33 0.62
มาก
4.37 0.72
มาก
3. ดานการครองงาน
4.64 0.67 มากที่สุด 4.52 0.68 มากที่สุด
ภาพรวม
4.56 0.56 มากที่สุด 4.51 0.64 มากที่สุด
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษาจําแนกตามอายุ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 วิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารใน
การบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จําแนกตามอายุ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
1. ดานการครองตน
2. ดานการครองคน
3. ดานการครองงาน
ภาพรวม

อายุ 20–29 ป
ระดับ
ߤ
V
4.73 0.33 มากที่สุด
4.36 0.75
มาก
4.60 0.64 มากที่สุด
4.56 0.57 มากที่สุด

อายุ 30–39 ป
ระดับ
ߤ
V
4.59 0.44 มากที่สุด
4.28 0.73
มาก
4.34 0.75
มาก
4.40 0.64 มาก

อายุ 40 49 ป
ระดับ
ߤ
V
4.73 0.46 มากที่สุด
4.46 0.58
มาก
4.79 0.49 มากที่สุด
4.66 0.51 มากที่สุด

มากกวา 50 ป
ระดับ
ߤ
V
4.61 0.34 มากที่สุด
4.41 0.61
มาก
4.29 0.73
มาก
4.43 0.56 มาก

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษาจําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 วิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารใน
การบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
1. ดานการครองตน
2. ดานการครองคน
3. ดานการครองงาน
ภาพรวม

ขนาดเล็ก
จํานวนนักเรียนนอยกวา 120 คน
ระดับ
ߤ
V
4.67
0.47
มากที่สุด
4.42
0.64
มาก
4.50
0.71
มาก
4.53
0.61
มากที่สุด

ขนาดกลาง
จํานวนนักเรียน 121 – 600 คน
ระดับ
ߤ
V
4.68
0.52
มากที่สุด
4.35
0.76
มาก
4.63
0.63
มากที่สุด
4.55
0.64
มากที่สุด
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู บริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน
อันเนื่องมาจากครูผูสอนมีความเขาใจในการบริหารงานซึ่งเปนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดานการครองตน ครองคน
และครองงาน จึงมีความเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของ กวาง เสียงล้ํา ที่ไดทําการวิจัย
เรื่อง “ทําการศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผูสอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3” พบวา ครูผูสอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นตอคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับการวิจัยของ ถาวร อาจนนลา ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง
“ทําการศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมผูบริหารสถานศึก ษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 1” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมดานการครอง
ตน ครองคน และครองงาน ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับการวิจัยของ
นิยม ไผโสภา ไดทําการวิจัยเรื่อง“ทําการศึกษาพฤติกรรมการครองตน ครองคน และครองงานตามแนวพุทธธรรม
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม”พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอพฤติกรรมการครองตน ครองคน และครองงานตามแนวพุทธธรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานก็พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สถานศึกษา
บริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของนักเรียนสถานศึกษา ชุมชน
และทองถิ่น เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู
ที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
และเพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของบุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิวัชร ทับเจริญ
(2550 : 15) กลาววา การบริหารวิชาการ คือ การจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อใหเกิด
การพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะวิจัยในครั้งนี้
1. การบริหารสถานศึกษา โดยนําหลักการครองคน ครองตน และครองงานมาบูรณาการใชในสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนํา เปนแบบอยางที่ดีกระตุนใหผูอื่นทํางานตามบทบาทหนาที่ โดยไดรับผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไวเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ผู บริหารควรใหการสนับสนุนบุคลากรภายในสถานศึกษา ในการฝกอบรมคุ ณธรรมจริยธรรม
เพื่อพรอมในการปฏิบัติหนาที่ในการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด การใหความรู ผูบริหารสถานศึกษาควรมี
การพัฒนาแผนงานในดานการสงเสริมคุณธรรมและศีลธรรมในสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการนําไปใชได
จริงในชีวิตประจําวัน
3. ในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารควรยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตทั้งดานการครองตน ครองคน
และครองงาน อยางสม่ําเสมอเปนนิสัย
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมของครูผูสอนดวยเนื่องจากสภาพสังคมไทยเปลี่ยนไป
2. ควรมีการเพิ่มเครื่องมือในการทําวิจัยใหมากขึ้น นอกเหนือจากการเก็บขอมูล เชน อาจมีการสนทนา
กลุม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหใหตรงกับความเปนจริงจะไดเปนมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม
กิตติทัศน ผกาทอง. (2551). ภาวะผูนําตามแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
แกว ชิดตะขบ.(2554). รวมวิชาธรรมศึกษาชั้นตรี ตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.2550.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมศาสนา.
ฉันทนา จันทรบรรจง.(2554). การศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม. กรุงเทพมหานคร : สานปฏิรูป.
สุทธิพร บุญสง.((2550). คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร ทริปเพิ้ลกรุป.
นิจจพร มาประเสริฐ.(2553). “จริยธรรมผูบริหารของกลุมโรงแรมสยามโฮเท็ล”. ปริญญา
พระปลัดคําภา สิมบิดา.(2552). “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุม 7”.
วิเชียร บุญกลา.(2550). “การศึกษาการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร.
สุภัสสร รองแหนม.(2552). “พฤติกรรมผูนําในการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของผูบริหาร ครู และผูปกครอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี”วิทยานิพนธครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตตรี.
Cronbach, Lee J. (1971). Essentials of psychological testing (4 th ed.). New York: Harper &Row.
Eileen Goode. (1994). “Sit-Based Management in public education : a challenge for critical
Pragmatism”. Dissertation Abstracts International.
Hoy W. Tarter, C.J. and Forsyth P, (1978). Administration Behavior and SubordinateLoyalty,
New York : An Empirical Assesment.
Magnuson Walter C. (1971). “The Characteristice of Succesful school Business
Managers”.Dissertation Abstracts International.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวัน ศรีทอง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
Teachers’Satisfaction towards the Environmental Setting of School in Tawan-Srithong
School Group under Lopburi Primary Educational Service Area Office 1

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

นฤมล เอี่ยมบัว
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง ที่มีตอ
การจั ดสภาพแวดล อมการศึกษา ด านสภาพแวดล อมทางกายภาพ ด า นสภาพแวดล อมทางวิ ช าการ และด า น
สภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง
ที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา โดยจําแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณการทํางาน ประชากร ไดแก
ครูภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 101 คน
ผูวิจัยทําการศึกษากับประชากรทั้งหมด ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้
ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย (μ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V)
ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานภาพรวม 3 ดาน พบวา ภาพรวม
ตอความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานทีม่ ี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา จากสูงสุดไปต่ําสุดไดแก ดานที่มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจสูงที่สุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ และต่ํา
ที่สุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม
การศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนก
ตามเพศพบวาเพศหญิงมีความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษามากวาเพศชาย จําแนกตาม
การศึกษาพบวาระดับปริญญาตรีของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษามากวาระดับสูงกวาปริญญาตรี และ
จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวาครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป มีความความพึงพอใจของครู
ที่ มี ต อ การจั ด สภาพแวดล อมการศึ ก ษามากกว า ครู ที่ มี ป ระสบการณ การทํ า งานระหว า ง 5 -10 ป และครู ที่ มี
ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของครู การจัดสภาพแวดลอมการศึกษา
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ABSTRACT
The purposes; of the study were : 1) to determine satisfaction of teachers towards
the environmental setting of school in Tawan-Srithong school group under the Jurisdiction
of the Office of Lopburi Primary Education Service Area 1; 2) to compare satisfaction of
teachers classified by gender, education level and working experience. The study
population was 101 teachers. The research instrument was a rating scale questionnaire
which has a reliability index of 0.96. The analysis of data was accomplished by
computation of percentage, mean (ߤ), standard deviation (V).
Based on the findings of the study, it was concluded that : 1) Satisfaction of parents
of teachers towards the environmental setting of school in Tawan-Srithong school group
under the Jurisdiction of the Office of Lopburi Primary Education Service Area 1 overall
was at high level. Descending order: The most satisfying aspect was the physical. The
second is aspect of management. And the lowest is aspect of academic. 2) In comparison
satisfaction of teachers classified by gender, it was found that female teachers' satisfaction
with the educational environment was higher than that of males. Classified by education
level, it was found that the undergraduate level of teachers in the educational environment
was higher than the bachelor's degree. And classified by working experience, it was found
that teachers with less than 5 years of experience had more teachers' satisfaction with the
educational environment than teachers with 5-10 years of work experience and experienced
teachers working over 10 years.
Keywords : Teachers’Satisfaction, The Environmental Setting of School

บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืน ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุง
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล
พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิด
สรางสรรคปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย พัฒนาคน
ดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงาน
และเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. 2555 : 39)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติหลายประการที่สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ทั้งยังมีบทบัญญัติ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด 9 สิทธิในการ
ไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ มาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งบัญญัติวา “เด็กและเยาวชน มีสิทธิ
ในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
โดยคํานึงถึง การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ ” หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 12
สิทธิชุมชน มาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติวา “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



และมีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล และยั่งยืน” มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะมีสวน
รว มกับ รัฐ และชุ ม ชนในการอนุ รักษ บํ า รุง รักษา และการได รับ ประโยชน จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดารงชีพอยูไดอยางปกติ
และต อเนื่ อ งในสิ่ ง แวดล อมที่ จ ะไม กอ ใหเ กิด อั น ตรายต อสุ ข ภาพอนามั ย สวั ส ดิ ภ าพหรือ คุณ ภาพชี วิ ต ของตน
ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคกรอิ สระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือดานสุขภาพให
ความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ยอมไดรับ
ความคุมครอง” หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ สวนที่ 8 แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มาตราที่ 85 ขอ 5 บัญญัติวา “สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ ที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง
ดําเนินงาน” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. 2550 : 18-27)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดให
ความสําคัญตอสภาพแวดลอม โดยบัญญัติไวในหมวด 4 มาตรา 23 (2) กําหนดใหการจัดการศึกษา “ตองใหความรู
และทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ” ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู มาตรา 24 (5) “สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอานวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ ”
ซึ่งสอดคลองกับ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพด านการศึกษา (สมศ.) ได ใหความสํา คัญต อ
สภาพแวดลอม โดยกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ ในมาตรฐานที่ 15 วาสถานศึกษามีการจัดการ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีตัวบงชี้ คือ จัด
สภาพแวดลอมที่สะอาด เปนระเบียบปลอดภัยจัดระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารเสพติด อาชญากรรม และ
อบายมุ ข จัด ระบบป องกัน สาธารณูป โภคที่ ดี จัด สิ่ ง อานวยความสะดวกใหค รู บุค ลากรอย างเพี ยงพอและจั ด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูขอบขายการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ.
2546 : 69)
การศึกษาเปนรากฐานที่จะทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหดําเนินชีวิตในสังคมอยางมี
ความสุข สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานของ
ประเทศ การเตรียมความพรอมของคนใหมีความสามารถ ในการเผชิญกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อยางรวดเร็วในยุคปจจุบันการศึกษาและสถานศึกษายังดําเนินงานในระบบการบริหารจัดการ กระบวนการเรียน
การสอนตามแนวทางปฏิรูปทางการศึกษาไมทันตอการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงผูนํา
ทางการบริหารทางการศึกษา ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาอยูตลอดแตสถานศึกษาทุกแหงไดดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดหลักการจัดการศึกษาจะตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
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และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดโดยกระบวนการการจัดการศึกษาตองสงเสริมผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพในรูปแบบตางๆ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไ ข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ระบุวา การจัดการศึ กษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545 : 9)
การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล ใน
โลกปจจุบันความเจริญทางดานเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ประเทศตางๆ มีการแขงขันเพื่อสรางประเทศใหมี
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และกาวทันนานาอารยประเทศ และหนึ่งในการแขงขันก็คือ การพัฒนา
การศึกษาโดยเนนคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไ ข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับ พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ไดระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริย ธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองใหพื้นที่ทุกตารางนิ้วในโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู ไมใชจํากัดอยูเฉพาะภายในหองเรียนเทานั้น กลาวคือ ควร
รวมถึงบริเวณตางๆ ในโรงเรียน สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวนักเรียน การจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนควรมี
สวนในการพัฒนาผูเรียนดวย ซึ่งจะทําใหมีความสมบูรณครบถวนและถูกตอง สอดคลองกับแนวทางในการปฏิรูป
การเรียนรู
ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนจึงเปนองคประกอบสําคัญ ประการหนึ่ ง ตามนโยบายปฏิรูปโร
เรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไววา สถานศึกษาหรือ
โรงเรียนตองมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข
มุงเนนจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง พรอมทั้งปลูกฝงเรื่องความสะอาด ความมีวินัย
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความรักความสามัคคี รวมทั้งการจัดโรงเรียนใหมีความรมรื่น สวยงาม ไรมลพิษ การจั ด
สภาพแวดลอมที่ดีจึงสงผลตอการปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนดวย
การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน จึงเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งในการจัดการศึกษา เฟเธอรสโตน
(Featherstone. 1965 : 14-19) ไดใหขอคิดเห็นวา การสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่ดีจะชวย
สงเสริม และปลูกฝงใหนักเรียนไดเปนบุคคลที่พรอมดวยความรูความสามารถ ความเจริญทั้งทางรางกายและจิตใจ
อันจะเปนการสรางบุคลิกภาพที่ดีงามแกนักเรียนทางดานสื่อการเรียนการสอนนั้นเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการ
จัดการเรียนการสอน เพราะจะชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจ และเกิ ดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกลาววา
สภาพแวดล อ มทางการเรียนของนักเรียน ซึ่ งประกอบด วย พฤติ กรรมการสอนของครูอาจารย การเรีย นและ
พฤติกรรมของนักเรียน เพื่อนรวมชั้น อาคารสถานที่ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน เหลานั้นมีผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอชีวิต ความเปนอยู
ตลอดจนพั ฒ นาการด า นต า งๆ ของมนุ ษ ย เ ป น อย า งมาก ช ว ยกล อ มเกลาบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะและมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ
บุคลิกภาพของผูเรียน ถือเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาผูเรียน สภาพแวดลอมของสถานศึกษา
เปนตัวเราที่มีศักยภาพมีสวนทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณของตน สภาพแวดลอมเปน
ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การดารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย อีกทั้ ง เป น สิ่ ง กํา หนดการดํ า เนิ น ชี วิ ต เพราะมนุ ษ ย เป น
ทรัพยากรที่มีค ายิ่ง ของสั งคมและประเทศชาติ สังคมในปจจุ บันมีการเปลี่ยนแปลงมาก ป ญหาที่พบคือการใช
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางสิ้นเปลืองมากขาดความระมัดระวัง ทรัพยากรธรรมชาติจึงเสื่อมโทรมมาก การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลทําใหเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรุนแรง จึงตองสรางภูมิคุมกัน
ตั้ ง แต ร ะดั บ ป จ เจกชนครอบครั ว และชุ ม ชนสู สั ง คมที่ มี คุณ ภาพต อ ไป (ชุ ติ ม า นิ สั ง กาศ. 2559 : 1-2) การจั ด
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บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่ดีทําใหพอแม ผูปกครองและชุมชนมีความรูสึกประทับใจ พอใจ อบอุนใจ
ภาคภูมิใจ และมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน
ดังนั้นผูวิจัยจึง สนใจที่จะศึกษาและเรี ยบเที ยบความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครองของโรงเรียนในกลุมตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของครู ภ ายในกลุ ม โรงเรีย นตะวั น ศรีท อง ที่ มี ต อ การจั ด สภาพแวดล อ ม
การศึกษา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ และดานสภาพแวดลอมทางการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง ที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม
การศึกษา โดยจําแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณการทํางาน

สมมติฐานการวิจัย
ครูที่มี เพศ การศึกษา และประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอม
การศึกษา แตกตางกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ยครั้งนี้ ผู วิ จัย ไดศึกษา พระราชบั ญญั ติ การศึกษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 แกไ ขเพิ่ มเติ มฉบั บที่ 2
พ.ศ.2545 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 พรอมทั้งศึกษาแนวคิดของแอสติน (Astin, 1971, pp. 9-14)
และธเนศ ขําเกิด (2541 : 74 อางถึงใน สุนทรหงษ วรนุช , 2557) แลวนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย
ดังแสดงในภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
1. เพศ
2. การศึกษา
3. ประสบการณการทํางาน

ความพึง พอใจของครู ที่ มี ต อการจั ด สภาพ
แวดล อ มการศึ ก ษาภายในกลุ ม โรงเรี ย น
ตะวั น ศรี ท อง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 1
มี 3 ดาน ดังนี้
1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
2. ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ
3. ดานสภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เอกสาร
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเครื่องมือที่สรางขึ้น นําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนตัวอยาง นําขอมูลที่รวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจั ยครั้ง นี้ ไดแก ครูภายในกลุมโรงเรียนตะวั นศรีทอง สังกัดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 101 คน ผูวิจัยทําการศึกษากับประชากรทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง
(IOC) ซึ่งมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประทศ จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของ ครอนบาค
(Cronbach, 1990) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.96 โดยแบงออกเปน
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุม
โรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 แบงเปน 3 ดาน
แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Type)
กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับมีความหมายดังนี้
คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้ง นี้ ผูวิจัย ดําเนินการเก็บ รวบรวมขอมู ลโดย ขอหนั งสือจากบัณ ฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 101 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage)
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2. วิเคราะหความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 วิเคราะหขอมูลระดับปฏิบัติ ดวยการหาคาเฉลี่ย (μ)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ߪ) แลวนําคาเฉลี่ย (μ) ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามขอบเขตของคาเฉลี่ยตาม
แนวคิดของเกณฑของเบสทและคาหน (Best & Kahn : 1993) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานภาพรวม 3 ดาน พบวา ภาพรวมตอความพึงพอใจของ
ครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลํา ดับดานที่มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา จากมากไปนอยไดแก ดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ และต่ําที่สุดคือ ดาน
สภาพแวดลอมทางวิชาการ
1.1 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาลพบุ รี เขต 1 ด า นสภาพแวดล อ มทางกายภาพ พบว า
ภาพรวมมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของครูที่ มี ต อการจั ด สภาพแวดล อมการศึ กษา อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อพิ จ ารณา
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ
คอมพิวเตอร เหมาะสม สนามกีฬามีสภาพพรอมจัดกิจกรรมทั้งในรมและกลางแจงอยางเพียงพอ การจัดบริเวณ
โรงเรียนเปนสัดสวน และมีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก มีสื่อ และทัศนอุปกรณ ครบทุกหอง
1.2 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ พบวา ภาพรวม
มีระดับ ความพึ งพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึ กษา อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเรียงลําดั บ
คา เฉลี่ ย จากมากไปน อ ย 3 ลํ า ดั บ แรก ได แก มี ก ารพั ฒ นาครู ในการจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู ส ภาพแวดล อ ม ที่
หลากหลายตามความตองการของนักเรียน มีการปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมทางการเรียนใหเหมาะสมกับสภาพการ
เรียนอยูเสมอ สนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกทางดานวิชาการอยางเหมาะสมในทุกรายวิชา และมีระดับ
ความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก มีเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมทางการเรียน ทําใหนักเรียนมีความสนใจ สนุก และชอบ
วิชาที่เรียน
1.3 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ พบวา
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก สงเสริม และสนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมทางสภาพแวดลอมเพื่อเกิดใหเกิดความ
รักสามัคคี ผูกพันตอสถาบัน มีการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู สิ่งปลูกสราง และบริเวณโรงเรียน
อย า งสม่ํ า เสมอ ใหส ะอาด น าดู น าอยู และปลอดภั ย มี การจั ด องคก รและโครงสรางการบริหารที่ แสดงการ
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มอบหมายงาน และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และมีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก มีการสรางบรรยากาศที่เปน
มิตรที่ดี และมีความสามัคคีกลมเกลียวภายในโรงเรียน
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน โดยในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการ
จัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก ซึ่งเพศหญิงมีความคิดเห็นดีกวาเพศชาย สวนรายดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพศหญิงมีความคิดเห็นดีกวาเพศชาย รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอม
ทางบริหารจัดการ เพศหญิงมีความคิดเห็นดีกวาเพศชาย และคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ
เพศชายมีความคิดเห็นดีกวาเพศหญิง
2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามการศึกษา พบวา ใน
ภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน โดยในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของครู
ที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก ซึ่งครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นดีกวาครู
ที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี สวนรายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ครูที่มี
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีมี ค วามคิ ด เห็น ดี ก ว า ครู ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี รองลงมาคื อ ด า น
สภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ ครูที่มีการศึกษาระดั บปริญญาตรีมีความคิดเห็นดีกวาครูที่มีการศึกษาระดับสูง
กวาปริญญาตรี และคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นดีกวาครูที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี
2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณการทํางาน
พบวา ในภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน โดยในภาพรวมมีระดับความพึง
พอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก ซึ่งครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป
มีความคิดเห็นดีกวาครูที่มีประสบการณการทํางานระหวาง 5-10 ป และดีกวาครูที่มีประสบการณการทํางาน
มากกวา 10 ป สวนรายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ครูที่มีประสบการณการทํางาน
นอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นดีกวาครูที่มีประสบการณการทํางานระหวาง 5-10 ป และดีกวาครูที่มีประสบการณ
การทํางานมากกวา 10 ป รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ ครูที่มีประสบการณการทํางานนอย
กวา 5 ป มีความคิดเห็นดีกวาครูที่มีประสบการณการทํางานระหวาง 5-10 ป และดีกวาครูที่มีประสบการณการ
ทํางานมากกวา 10 ป และคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ ครูที่มีประสบการณการทํางานนอย
กวา 5 ป มีความคิดเห็นดีกวาครูที่มีประสบการณการทํางานระหวาง 5-10 ป และดีกวาครูที่มีประสบการณการ
ทํางานมากกวา 10 ป

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานภาพรวม 3 ดาน พบวา ภาพรวมตอความพึงพอใจของ
ครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจของครูที่ มี ต อการจั ด สภาพแวดล อมการศึกษา จากมากไปน อ ยได แก ด า นสภาพแวดล อมทางกายภาพ
ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ และดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีความตระหนัก

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



และใหความสําคัญตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงานของครู และการเรียนรูของ
นักเรียนดวย เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 4 มาตรา24(5) ระบุใหสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการ
เรียนและอานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 2554 : 5) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ การศึกษาของทรรศนีย
วราหคํา (2554 : 56) เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัด
สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา ครูและนักเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับ
มากทุกดาน และการศึกษาของอารียา สตารัตน (2556 : 68) เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของ
โรงเรีย นสั งกัด กรุง เทพมหานคร สํ านั กงานเขตราชเทวี พบว า ครูมี ค วามคิ ดเห็น ต อการจั ด สภาพแวดล อมใน
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรหงษ วรนุช (2557 : 96) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครู และนักเรียนตอสภาพแวดลอมของโรงเรียนในสหวิทยาเขตละหานทราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย เขต 32 พบวา ครูมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก
1.1 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 1 ด า นสภาพแวดล อ มทางกายภาพ พบว า
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะทั้ง
ผู บ ริ ห ารและครู ต า งมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการจั ด สภาพแวดล อ มในโรงเรี ย น โดยการกํ า หนดนโยบายพั ฒ นา
สภาพแวดลอมเพื่อจัดทําแหลงเรียนรูในโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมที่ดีในสถานศึกษาชว ย
ยกระดับคุณภาพการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลในสถานศึกษาได ทําใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย สบายใจสบายกาย
อันจะสงผลตอการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแอนนา
บรรเทาพล (2552 : 54) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบวา การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษา
ของรุงนภา คนแล (2553 : 44) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การจัดสภาพแวดลอมองโรงเรียนบานสองสลึง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับมาก และผลการวิจัยของอินทิรา
บริบูรณ (2556 : 97) เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนเครือขายโรงเรีย น
นานาชาติเวลลส สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวา การจัดสภาพแวดลอม
โรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนเครือขายโรงเรียนนานาชาติเวลลส สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับมาก
1.2 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ พบวา ภาพรวม
มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของครูที่ มี ต อการจั ด สภาพแวดล อมการศึก ษา อยู ในระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะผู ต อบ
แบบสอบถามเห็นวา โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอน มีหลักสูตร วิธี การสอน สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุอุปกรณทางการเรียนอยางเพียงพอ นอกจากนั้น ยังมีการจัดบริการสนับสนุนทางวิชาการทั้งใน
และนอกหองเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมและการจัดบริการเพื่อสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการตางๆ สงผลตอการ
เรียนรูของผูเรียนใหเกิดความคิดสรางสรรค พัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะคานิยมของผูเรียนใหเปนไปในทิศทางที่พึง
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ประสงค ไดรับประสบการณใหมๆ และพัฒนาความรูอยางเต็มความสามารถและศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รุงนภา คนแล (2553 : 46) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การจัดสภาพแวดลอมองโรงเรียนบานสองสลึง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ดานสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดานวิชาการอยูในระดับมาก และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ทรรศนีย วราหคํา (2554 : 59) เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัด
จันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา ครูและนักเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับการ
จั ด สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู ข องโรงเรี ย นวั ด จั น ทร ป ระดิ ษ ฐาราม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัสมา พารึลทึ
(2559 : 55) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดสงขลา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดานวิชาการในภาพรวมในระดับมาก
1.3 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ พบวา
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนไดจัดการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรใน
โรงเรียนทําใหโรงเรี ยนพัฒนางานดานตางๆ บรรลุตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
แอนนา บรรเทาพล (2552 : 59) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบวา การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
การศึกษาของรุงนภา คนแล (2553 : 48) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การจัดสภาพแวดลอมองโรงเรียนบานสองสลึง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อมรพงศ พันธโภชน และ จรุณี เกาเอี้ยน (2558 : 39) เรื่อง การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกลุมลําภู-บางนาค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ซึ่งพบวา โรงเรียนมี
การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดานการบริหารอยูในระดับมาก
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากครูเพศ
หญิง เปนเพศที่มีความละเอียดออน สามารถสังเกตและใหความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเรียนรู
ไดมากกวาครูเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สักรินทร บุญกวาง (2551 : 63) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของครูตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอวิเชียรบุ รี สังกัด สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวา ครู ปฏิบัติการสอนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ
อารียา สตารัตน (2556 : 74) เรื่อง การจัด สภาพแวดลอมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี พบวา เพศตางกัน มีการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี โดยรวมแตกตางกัน และสอดคลองกับ กังวาน ไตรสกุล (2558 : 53) ศึกษาเรื่อง การจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒ น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 16
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สงขลา-สตูล ที่พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน แตกตางกัน
2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามการศึกษา พบวา ใน
ภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปน
เพราะว า ครู ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละสู ง กว า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี วิ สั ย ทั ศ น ที่ ก ว า งไกลและมี
ประสบการณจากการไดไปศึกษาดูงานในสถานที่ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ สวนดานการจัดการเรียนรู
ดานการบริหาร ครูที่จบในระดับปริญญาตรี ไดนําความรูมาใชในการจัดการเรียนรูและดานการบริหาร ซึ่ง ทําใหมี
ประสบการณ ในการจั ด การเรีย นรูแ ละการบริห าร ส ว นครูที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ สู ง กว า ปริญ ญาตรี จะนํ า เอา
ประสบการณการจัดการเรียนรูและการบริหารรูปแบบใหมมาปรับใชใหเขากับการจัดการเรียนรูและการบริหารที่ใช
ในปจจุบัน จึงเกิดขอแตกตางเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สักรินทร
บุญกวาง (2551 : 64) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอวิเชียรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวา ครูปฏิบัติการสอนที่มีวุฒิก ารศึกษา
ตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ ภูวนัย สุวรรณธารา และเสาวนีย เลวัลย (2555 : 55) ซึ่งพบวา
ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการจั ดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูในภาพรวมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับ กังวาน ไตรสกุล (2558 : 54) ศึกษาเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ที่พบวา ดานการจัดการเรียนรู และดาน
การบริหาร ครูที่มีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน แตกตางกัน
2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณการทํางาน
พบวา ในภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานตางกันจะใหความสํา คัญตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูตางกัน เพราะประสบการณการทํางานจะทําใหเห็นวา การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู โดย
คํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนหลักจะกระตุนใหนักเรียนมีความอบอุน มีความพรอมที่จะรับรูสิ่งใหมๆ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทรรศนีย วราหคํา (2554 : 66) เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของ
โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวาระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงของครูที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูโดยภาพรวมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับ กังวาน ไตรสกุล (2558 : 55) ศึกษาเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ที่พบวา โดยภาพรวมครูที่มีประสบการณ
การทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน
แตกตางกัน และสอดคลองกับ อัสมา พารึลทึ (2559 : 59) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูของโรงเรีย นเอกชนระดั บประถมศึกษา จั งหวั ดสงขลา ผลการวิ จัย ผู บ ริหารโรงเรีย นและครูผู ส อนที่ มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูโดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ผูบริ หารควรจัดใหมีสื่อ และทัศนอุปกรณ ใหครบทุกหอง เพื่อเปน
ประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีตอไป
2. ดา นสภาพแวดล อมทางวิช าการ ควรมีการสนับ สนุ นใหครูมีการพัฒ นาเทคนิค วิ ธีการจั ดกิจกรรม
ทางการเรียน ที่ทําใหนักเรียนมีความสนใจ สนุก และชอบวิชาที่เรียนมากขึ้น โดยสนับสนุนทั้งการใหเขาอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเอง และการสนับสนุนทางดานงบประมาณดวย
3. ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ ควรมีการสรางบรรยากาศที่เปนมิตรที่ดี และมีความสามัคคีกลม
เกลียวภายในโรงเรียน ใหเพิ่มมากขึ้น เชน การจัดกิจกรรมรวมกันภายในโรงเรียน การสรางที่ทํางานใหนาทํางาน
การสงเสริมการทํางานเปนทีม เปนตน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การจัดสภาพแวดลอมการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเดียวกันและมีบริบท
ใกลเคียงกัน เพื่อเปนสารสนเทศในการนํามาพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาของโรงเรียนตอไป
2. ควรมีการศึกษา ปจจัยที่สงเสริม สนับสนุน การจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวัน
ศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
3. ควรมีการศึกษา แนวทางพัฒนาสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
4. ควรศึ กษาวิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของนั กเรีย น ที่ มี ต อ การจั ด สภาพแวดล อ ม
การศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยใช
กลุมตัวอยางเปนนักเรียน

เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
กังวาน ไตรสกุล. (2558). การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการ
บริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยหาดใหญ.
ชุติมา นิสังกาศ. (2559). การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมในคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,
คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ทรรศนีย วราหคํา. (2554). การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัด
สํานั กงานเขตภาษีเ จริญ กรุงเทพมหานคร. สารนิ พนธ การศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.
ภูวนัย สุวรรณธารา และเสาวนีย เลวัลย. (2555). การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อต อการเรียนรูของ
นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ อ ก ช น . ค น เ มื่ อ 22 เ ม ษ า ย น 2560,จ า ก
www.bsc.ac.th/v5/images/stories/20120913-01.pdf.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. (2550). กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



รุงนภา คนแล. (2553). การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 2. งานนิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, การบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา.
สักรินทร บุญกวาง. (2551). การศึกษาความพึงพอใจของครูตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอวิเชียรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3. คนควาอิสระ วท.ม. (สิ่งแวดลอม
ศึกษา). มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ: สานักนายกรัฐมนตรี.
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545). แนวทางการบริห ารและการจัด การศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาและ
สถานศึกษา (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.
สุนทรหงษ วรนุช . (2557). ความพึงพอใจของครู และนักเรียนตอสภาพแวดล อมของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ละหานทราย สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32. วิทยานิพนธครุศาสตรมหา
บัณฑิต, การบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.
อมรพงศ พันธโภชน และจรุณี เกาเอี้ยน. (2558). การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุมลําภูบางนาค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 [บทคัดยอ]. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2(1), น.39.
อัสมา พารึลทึ . (2559). การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
จัดหวัดสงขลา. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร,
มหาวิทยาลัยหาดใหญ.
อารียา สตารัตน. (2556). การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตราชเทวี. สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, กรุงเทพมหานคร.
อินทิรา บริบูรณ. (2556). การจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนเครือขายโรงเรียน
นานาชาติเวลลส สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน. สารนิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.
แอนนา บรรเทาพล. (2552). การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
Astin, A.W. (1971). The College Environment (2nd ed.). New York: American Council on
Education.
Best, J.W. and Khan, J.V. (1993). Research in Education. 7 th ed . Boston : Allyn and Bacon.
Cronbach, Lee. J. (1990). Essentials of Psychology Testing. 5th ed. New York : Harper Collins
Publishers Inc.
Featherstone, R. L. (1965). Planning Educational Facilities. New York: The Center for Applied
Research in Education.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
Problem and Satisfaction of Guidance Process at Sahamuangmai School under the
Jurisdiction of the Office of Saraburee Educational Service Area 2

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

นันทรัตน ลอยโคกสูง
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.กฤษณะ บุหลัน

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทย
ศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจการ
ดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลผูตอบถามแบบประชากรกลุมตัวอยาง ประกอบดว ย ผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 96 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.97 สถิติที่ใชในการ
วิจัย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =4.14) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการปรับปรุงและพัฒนา ( X = 4.23)
ด า นการตรวจสอบ ( X = 4.15) ด า นการกํา หนดนโยบายและการวางแผน ( X =4.13) และด า นการปฏิ บั ติ
( X =4.05) ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษา
เมืองใหม สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจั ยสวนบุคคล พบว า
บุคลากรที่มี ตําแหนง ต างกัน มีความพึง พอใจการดํ าเนิน งานแนะแนวในโรงเรียนกลุ มสหวิ ทยศึกษาเมื องใหม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่มีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ
และแผนงาน มีความพึงพอใจมากกวาครูผูสอน สวนบุคลากรที่มีเพศ และประสบการณทํางานที่ตางกัน มีความพึง
พอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การดําเนินงานแนะแนว
ABSTRACT
The purposes; of the study were : 1) to determine the problem and satisfaction of
guidance process of Sahamuangmai school under the jurisdiction of the office of Saraburee
educational service area 2; 2) to compare the satisfaction of guidance process of
Sahamuangmai school unde r the jurisdiction of the office of Saraburee educational service
area 2 classified by personal factors. Respondents included 96 school a dministrators and
teachers. The research instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability
index of 0.97. The analysis of data was a ccomplished by computation of the frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test.
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Based on the findings of the study, it was concluded that : 1)Satisfaction of guidance
process of Sahamuangmai school under the jurisdiction of the office of Saraburee
educational service area 2 as a whole is high. Considering it was found that the average
level all sides. Descending order: improvement and development, inspection, policy and
planning and practical aspects. 2) In comparison satisfaction of guidance process at school
Sahamuangmai under the jurisdiction of the office of Saraburee educational service area 2
classified by personal factors, found that personnel with different positions are satisfaction
of guidance process at Sahamuangmai school there was a significant difference by at 0.05
level by personnel with school management positions and academic and planning teachers
more satisfied than teachers, found that personnel who have different gender, and working
experiences, found that are satisfaction of guidance process at school Sahamuangmai there
was no different.
Keywords : Satisfaction, Guidance Process

บทนํา
การพั ฒนาผู เรียนใหเป นคนดี คนเกง และมี ความสุ ข ท ามกลางสภาพสั งคมป จ จุ บั นนั บเป นสิ่ ง ยากยิ่ ง
โดยเฉพาะในยุคที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลกระทบโดยตรงและโดย
ทางออมตอการดํ ารงชีวิ ตของคนทุ กเพศ ทุ กช วงวั ยของชี วิตป ญหาสังคมได ทวี ความซับซ อนรุนแรงขึ้นทุกขณะ
ซึ่งจําเปนที่สถานศึกษาตองใชกระบวนการแนะแนวเปนกลไกสําคัญในการปองกันชวยเหลือ สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนตั้งแตเยาววัย พระราชบัญญัติการศึก ษาแหงชาติ 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6
กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขซึ่งสอดคลองกับจุดหมาย
ของการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2545,1) งานแนะแนวเปนงานที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในปจจุบันและ
อนาคตเนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดใหงานแนะแนวเปนภารกิจที่โรงเรียน
จะตองดําเนินการเพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน สรางเสริมทักษะชีวิต ใหสามารถคนพบตนเองและ
พัฒนาไดเต็ มศักยภาพ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544) การแนะแนวจะชวย สงเสริม สนับสนุน กระตุ น
แนะนําชวยเหลือให ผูเรียนสามารถนํา ขอมูล ขาวสารกระบวนการคิดอย างมีเหตุ ผล และแสวงหาความรูมาใช
ประโยชนในการตัดสินใจ ทั้งการแกปญหา ปรับปรุง วิถีชีวิตการงา(กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนโยบายและแผน,
2549)สําหรับการบริหารจัดการฝายแนะแนวเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น จําเปนตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกคน ทุกฝาย อยางจริงจัง และตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก ทุกปญหาของผูเรียนลวนมีสาเหตุและไมได
เกิดขึ้นทันทีทันใด แตเปนการสั่งสมประสบการณ ทั้งในดานความคิด ความรูสึกและการกระทํา และหากไมไดรับการ
ชวยเหลืออยางทั นทวงที ป ญหาอาจลุกลามจนยาก แกการแกไขในที่สุด (หนวยศึกษานิเทศก , 2549) หลั กการ
กิจกรรมแนะแนว หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ทธศักราช 2551 กําหนดคุ ณภาพผู เรี ยน ระดั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ไว 2 ส ว น เพื่ อให เกิ ด สมรรถนะสํ า คั ญ 5 ประการ ได แก ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใช
เทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ไดแก รักชาติ ศาสตรกษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู
อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนว จึงตองมี
การส งเสริมและสนั บสนุนเพื่ อพั ฒนาผู เรียนใหเกิดการเรียนรู อันจะนํ าไปสูสมรรถนะที่สํ าคั ญ 5 ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ นําไปบูรณาการในจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรม แนะแนวที่ระบุไวใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 อีกทั้งสงเสริม พัฒนาผูเรียน ใหมีทักษะชีวิต โดยมุง
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การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเรียน และวิสัยทัศนของ
สถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุงหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหครอบคลุมทั้งดาน
การศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิต และสังคม เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนมีอิสระในการคิด และตัดสินใจ
ดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเอง ดวยการปฏิบัติ จนกระทั่ง เกิดทักษะชีวิต และการเรียนรูตลอดจน ครูทุกคนมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมโดยมีครูแนะแนวเปนพี่เลี้ยง และประสานงาน วัตถุประสงคของกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรม
แนะแนวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้ 1. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจัก เขาใจ รัก และเห็นคุณคาในตนเองและ
ผูอื่น 2. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดําเนินชีวิต และสังคม 3. เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ขอบขายของการจัดกิจกรรมแนะแนว 1. กิจกรรมแนะแนวดานการศึกษา มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใน
ดานการเรียนอยางเต็มศักยภาพ รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาตอไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการและทักษะการเรียนรู มีนิสัยใฝรู ใฝเรียนและสามารถวางแผนการเรียน การศึกษาได
อยางเหมาะสมกับตนเอง 2. กิจกรรมแนะแนวดานการงานและอาชีพ มุงใหผูเรียนไดรูจักตนเองในทุกดาน รูโลกของ
งานอาชีพอยางหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานที่จําเปนในอาชีพ มีการเตรียมตัวสูอาชีพ ตลอดจนมีการ
พัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 3. กิจกรรมแนะแนวดานชีวิตและสังคม มุงใหผูเรียนรูจักและเขาใจ
ตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีเจตคติที่ดีตอการมีชีวิตที่ดีมุคุณภาพ มีทักษะใน
การดําเนินชีวิต และสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข กิจกรรมแนะแนวมีขอบขายครอบคลุม
ดานการศึกษา ดานการงานและอาชีพ ดานชีวิตและสังคม ในการจัดกิจกรรมจําเปนตองจัดกิจกรรมทั้ง 3 ดานไป
พรอม ๆ กัน ดังนั้น จึงไดผสมผสานและบูรณาการเปนกลุมกิจกรรมใหญ ๆ 4 กลุม ดังนี้ 1. กิจกรรมรูจักและเขาใจ
ตนเอง 2. กิจกรรมการแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ3. กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา 4. กิจกรรมการปรับตัว
และการดํ า รงชี วิ ต กิ จ กรรมกลุ มที่ 1 มี จุ ดมุ งหมายเพื่ อใหผู เรียนรู จั กเขาใจ และเห็นคุ ณค าในตนเองและผู อื่ น
เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถรูจักตนเองและเขาใจตนเอง ทั้งดานความถนัด ความสนใจ ความสามารถ จุดเดน
จุดดอย นิสัย อารมณ ความภูมิใจ และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่ น กิจกรรมกลุมที่ 2 มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมี
ความสามารถในการแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีทักษะ และวิธีการแสวงหาขอมูล
จากแหลงตาง ๆ รวบรวม และจัดระเบียบขอมูล สามารถจัดระบบ กลั่นกรอง เลือกใชขอมูลอยางฉลาด เหมาะสม
และเห็นคุณคาในการใชขอมูลสารสนเทศ กิจกรรมกลุมที่ 3 มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการตัดสินใจ
และแกป ญหาไดก อย างเหมาะสม เป นกิ จกรรมที่ ช ว ยให ผู เรียนสามารถกํ าหนดเป าหมาย วางแผน วิ เคราะห
สังเคราะห และประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแผนการดําเนินงาน โดยใชขอมูล คุณธรรมและจริยธรรมเปนพื้นฐานใน
การตัดสินใจ กิจกรรมกลุมที่ 4 มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวและการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเขาใจ ยอมรับตนเองและผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ แสดงออกอยางเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนรูจักตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่นและสามารถพึ่งตนเองได จุดประสงคกิจกรรม 1.
รูความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตนเอง 2. รักและเห็นคุณคา ภูมิใจในตนเองและผูอื่น 3. สามารถตัดสินใจ
และแกปญหาของตนเองได มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพและการงาน ชีวิตและ
สังคม จุดประสงคกิจกรรม 1. แสวงหาขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ดานการศึกษา อาชีพ และการงาน ชีวิต
และสังคม 2. ใชขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ดานการศึกษา อาชีพ และการงาน ชีวิตและสังคม มาตรฐานที่
3 ผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี จุดประสงคกิจกรรม 1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ 2. สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได
อยางมีความสุข มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการทําประโยชนตอครอบครัว สังคม และสิ่งแวดลอม จุดประสงค
1. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอครอบครัว สังคม และสิ่งแวดลอม (แนวการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551)
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ดัง นั้ น งานแนะแนวจึ ง เป น งานที่ มี ค วามสํ าคั ญ และจํ า เปน อย า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาผู เรีย นและคุ ณ ภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งผูเรียนอยู
ในชวงการเรียนแบบตอเนื่อง
การแนะแนวในสถานศึกษาจึงควรมีระบบมากขึ้น โดยใหครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนวรูจักและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประสานความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรม
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพมาพัฒนาผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) การดําเนินงานแนะแนวใหสนองเปาหมาย
การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ดั ง กล า ว สถานศึก ษาต องใหค วามสํ า คั ญ กับ การแนะแนวและการบริ หารจั ด การตาม
แผนพัฒนาการแนะแนว ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 – 2549 ) ที่เนนการแนะแนวมิติใหมซึ่งเปนการแนะแนวเชิงรุกที่มุง
สงเสริมพัฒนาและสรางภูมิคุมกันที่มั่นคงโดยการมีสวนรวมและประสานงานจากทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียน
หรือผูรับบริการทุกกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุขไดเต็มศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
การดําเนินงานแนะแนวใหสนองเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตอง
ใหความสําคัญกับการแนะแนว โดยเฉพาะผูบริหารและครูทุกคนตองมีบทบาทในการแนะแนว เพื่อสรางภูมิคุมกันที่
มั่นคงใหกับผูเรียน ทั้งดานชีวิตและสังคมอยางตอเนื่องโดยใชการแนะแนวเปนกระบวนการสําคัญในการสรางและ
พัฒนาคุณ ภาพชีวิต ของผูเรียนซึ่งหลักสู ตรไดกําหนดใหการแนะแนวอยู ในกิจกรรมพั ฒนาผูเรียน สถานศึ ก ษา
จําเปนตองใชกระบวนการแนะแนวเปนกลไกสําคัญในการปองกัน ชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนตั้งแตเยาววัย เพราะ
จุดหมายของการแนะแนวเปนกระบวนการที่มุงสรางเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวาง
บุคคลคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิ ภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม รูจัก
การเรียนรูใน เชิงพหุปญญา รูจักคิดตัดสินใจ แกปญหาในชวงวิกฤตวางแผนการศึกษาตอ และพัฒนาตนสูโลกอาชีพ
และมีงานทํา รวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังนั้นการแนะแนวจึงมีบทบาทสําคัญ ยิ่งตอการพัฒนา
ตนโดยองครวม ทั้งดานสติปญญาอารมณ สังคมและจิตใจ ใหเปนบุคคลที่สามารถบูรณาการความคิด คานิยม
ประเพณี วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเขาสูวิถีชีวิตไทยไดอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ภาวิณี ศรีสุข
วัฒนานันท และคนอื่น ๆ (2544) พบวา ดานการสงเสริมใหมีการวิเคราะห วิจัย ติดตาม และประเมินผลพบวา การ
กําหนดขอบขายของงานวิจัย และการศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาการแนะแนวมีนอยมากเนื่องจากขาด
แหลง ขอมูล รวมทั้ งบุ คลากรที่รับผิ ดชอบยั งขาดความรู ความเขา ใจ ทักษะ และการประสานงานในการวิ จั ย
ตลอดจนยังไมมีการสงเสริมใหมีการนําผลการวิจั ยไปใชในการพัฒนาผูเรียนจากการวิเคราะหผลงานวิจัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (กรมวิชาการ,2545) ไดศึกษาวิเคราะหลักษณะของ
งานวิจัยและบูรณาการผลงานวิจัยดานการแนะแนวเพื่อประโยชนในการพัฒนางานแนะแนว พบวา สถานศึกษา
สวนใหญไ มส ามารถจัดบริการแนะแนวใหครบถวนสมบูรณตามหลักการและที่ไ ดจัดก็ยังไม บรรลุ ผลเท าที่ควร
เนื่องจากขาดความพรอมของปจจัยในการดําเนินงาน ไดแก การขาดแคลนบุคลากรทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
ขาดแคลนงบประมาณ วัสดุและอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบการบริหารและประสานงาน
ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ สวนในดานความตองการดานการแนะแนว พบวา นักเรียนตองการไดรับบริการอยาง
ครบถวนและตอเนื่องตองการไดรับความชวยเหลื อดานการเรียน การปรับตัว การพัฒนาตนเอง การวางแผน
ประกอบอาชีพและการแกปญหา
สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา (2545) พบวา ปญหาของการจัดการศึกษาในแตละดาน ไดแก
1. ปญหาดานการบริหารจัดการศึกษา ไดแก การรวมศูนยอํานาจการบริหารไวที่สวนกลางมี การทํางานที่
ซ้ําซอน อํานาจการสั่งการอยูที่สวนกลาง ขาดเอกภาพในดานนโยบายและการบริหารการขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน
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2. ปญหาครู ปจจุบันพบวา อาชีพครูตกต่ําครูขาดการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องยัง ใชวิธีการสอน
แบบเดิมคาตอบแทนครูต่ําภาระงานของครูมีมากและครูขาดแรงจูงใจในการทํางาน
3. ปญหาดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู การศึกษาเทาที่ผานมาเปนการจัดการศึกษาในระบบปด
ความยืดหยุนไมคลองตัวเกิดความศูนยเปลาทางการศึกษาเด็กไทยคิดไมเปนทําไมเปนแกปญหาไมเปน
ผู ศึ ก ษาค น คว า มี ค วามเห็ น ว า การบริ ห ารงานแนะแนวที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามพึ ง พอใจ ต อ
กระบวนการบริหารงานแนะแนวของครูแนะแนวโรงเรียนแลว จะทําใหมีความตั้งใจในการปฏิบั ติงาน มีความสุขกับ
การทํางาน ทําใหงานแนะแนวบรรลุเปาหมายหรือประสบความสําเร็จ อันจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ผูศึกษาในฐานะที่เปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมื องใหม ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
เขต 2 และความพึงพอใจของการดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อจะไดใชเปนแนวทางมาปรับปรุงแกไข และพัฒนางานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถนําไปชวยเหลือผูเรียนไดอยางแทจริงซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ
สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของในการเสริมสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาความพึ ง พอใจการดํ า เนิ น งานแนะแนวในโรงเรีย นกลุ ม สหวิ ท ยศึ กษาเมื อ งใหม สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อจําแนกตาม ตําแหนงหนาที่ เพศ วุฒิทางการศึกษา
และประสบการณในการทํางาน

สมมติฐานการวิจัย
1. การดํ า เนิ น งานแนะแนวโรงเรี ย นกลุ ม สหวิ ท ยศึ ก ษาเมื อ งใหม ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตาม ตําแหนงหนาที่
2. การดํ า เนิ น งานแนะแนวโรงเรี ย นกลุ ม สหวิ ท ยศึ ก ษาเมื อ งใหม ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตาม เพศ
3. การดํ า เนิ น งานแนะแนวโรงเรี ย นกลุ ม สหวิ ท ยศึ ก ษาเมื อ งใหม ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตาม วุฒิทางการศึกษา
4. การดํ า เนิ น งานแนะแนวโรงเรี ย นกลุ ม สหวิ ท ยศึ ก ษาเมื อ งใหม ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสห
วิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จากแนวคิดของหลักการบริหารที่
เปนกระบวนการครบวงจร (PDCA) (วอลทเตอร ชิวฮารท ค.ศ. 1939) , รัตนะ บัวสนธ.(2551) ปกาสิต ลาภสมทบ
(2547 : 5) และ ธนธรณ จีปน (2551 : 65 - 70) ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
สถานภาพบุคลากร
1. ตําแหนงหนาที่
2. เพศ
3. วุฒิทางการศึกษา
4. ประสบการณในการทํางาน

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนว
โรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม
1. ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน
2. การสนับสนุนดานการปฏิบัติ
3. การบริหารงานแนะแนว ดานการ
ตรวจสอบ
4. การบริหารงานแนะแนว ดานการ
ปรับปรุงและพัฒนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เอกสาร
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุง ขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเครื่องมือที่สรางขึ้น นําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนตัวอยาง นําขอมูลที่รวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย

ประชากร
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในเรื่องนี้ ไดแก โรงเรียนในกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหมสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 12 โรงเรียน มีประชากรทั้งหมด 126 คน
2. กลุ ม ตั ว อย า ง ไดแก ผู บ ริหารสถานศึก ษาโรงเรีย นละ 1 คน รวมจํ า นวน 12 คน ครูวิ ช าการและ
แผนงานโรงเรียนละ 1 คน รวมจํานวน 12 คน ครูผูสอนโรงเรียนละ 6 คน รวมจํานวน 72 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน
โดยใชวิธีการสุมอยางงาย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง
(IOC) ซึ่งมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประทศ จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
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นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของ ครอนบาค
(Cronbach, 1990 : 204) โดยใชคาความเที่ยงตรง (IOC) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 โดยแบงออกเปน 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปญหาและความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมือง
ใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating
Scales) 5 ระดับ คือ
คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับมากที่สุด
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับมาก
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับปานกลาง
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับนอย
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับนอยที่สุด

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดย ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัยถึง หนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 96 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด

การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage)
2. วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหาร/รองผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและแผนงาน และครูผูสอน
เกี่ย วกับ การปฏิบั ติ ง านของครูแ นะแนว วิ เคราะหขอมูล ระดั บ ปฏิ บัติ ด ว ยการหาค า เฉลี่ย และส วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ย ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามขอบเขตของคาเฉลี่ยตามเกณฑ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต,
2542 : 108)
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับนอยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการปรับปรุงและพัฒนา ดานการตรวจสอบ ดานการกําหนดนโยบาย
และการวางแผน และดานการปฏิบัติ ตามลําดับ
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1.1 ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ 3 กําหนดรูปแบบงานแนะแนวใหเหมาะสมกั บสภาพ
ของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ขอที่ 8 กําหนดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนว
การศึกษา และขอที่ 2 กําหนดแผนงาน/โครงการแนะแนวของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.2 ความพึ ง พอใจการดํ า เนิ น งานแนะแนวในโรงเรีย นกลุ ม สหวิ ท ยศึ ก ษาเมื องใหม สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ 10 จัดบริการแนะแนวการรวบรวมขอมูลนักเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ ขอที่ 9 จัดกิจกรรมแนะแนวในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551 และขอที่ 12 จัดบริการแนะแนวการใหคําปรึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.3 ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานการตรวจสอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ 6 ใหขอมูลการนิเทศ ติดตาม กํากับ ที่ชัดเจน แกผูรับการนิเทศ เพื่อใชในการ
พัฒนางานแนะแนว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ขอที่ 7 หนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการดําเนินงานแนะ
แนว) และขอที่ 1 มีการวางแผน กําหนดวิธีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานแนะแนวมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.4 ความพึ ง พอใจการดํ า เนิ น งานแนะแนวในโรงเรีย นกลุ ม สหวิ ท ยศึ ก ษาเมื องใหม สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานการปรับปรุงและพัฒนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ 6 นําผลการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานแนะแนว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ขอที่ 1 ประชาสัมพันธงานแนะแนวใหบุคลากรในโรงเรียน
และผูปกครองทราบ และขอที่ 4 วิเคราะหผลการดําเนินงานแนะแนวตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางระดับความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิ ทยศึกษาเมืองใหม สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม (n = 96)
ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนว
(X)
(S.D)
ระดับการพึงพอใจ
1. ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน
มาก
4.13
0.64
2. ดานการปฏิบัติ
4.05
0.62
มาก
3. ดานการตรวจสอบ
มาก
4.15
0.59
4. ดานการปรับปรุงและพัฒนา
4.23
0.60
มาก
โดยภาพรวม
มาก
4.14
0.54
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มีตําแหนง
ตางกัน มีความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่มีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการและแผนงาน มีความพึงพอใจ
มากกวาครูผูสอน สวนบุคลากรที่มีเพศ อายุ และประสบการณทํางานที่ตางกัน มีความพึงพอใจการดําเนินงานแนะ
แนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ไมแตกตางกัน
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ตารางจําแนกจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
(n = 96)
ปจจัยสวนบุคคล
ตําแหนงหนาที่
ผูบริหารสถานศึกษา/รองผูบริหารสถานศึกษา
ครูวิชาการและแผนงาน
ครูผูสอน
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
ประสบการณการทํางาน
1 - 5 ป
6 – 10 ป
11 ป ขึ้นไป
รวม

ความถี่

รอยละ

12
12
72
96

12.50
12.50
75.00
100.00

34
62
96

35.42
64.58
100.00

70
26
96

72.92
27.08
100.00

24
24
48
96

25.00
25.00
50.00
100.00

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการปรับปรุงและพัฒนา ดานการตรวจสอบ ดานการกําหนดนโยบายและการ
วางแผน และดานการปฏิบัติ ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากมีการกําหนดแผนงานดานบริการงานแนะแนวที่ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มความรูความสามารถ จึงทํา
ใหบุคลากรมีความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม สอดคลองกับงานวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) สรุป
ปญหาการบริหารการแนะแนวในปจจุบันไววาครูแนะแนวมีภาระงานมากและตองรับผิดชอบอื่น ๆ นอกเหนือจากการ
แนะแนว ปญหาเกี่ยวกับศักยภาพของบุคลากรการแนะแนวในการใหความชวยเหลือนักเรียน ครุภัณฑมีไมเพียงพอ
ขาดวัสดุที่จําเปนสําหรับการจัดบริการแนะแนวปญหาดานงบประมาณในการจัดบริการแนะแนวโครงการพิเศษตาง ๆ
ความเหมาะสมของหองแนะแนว โรงเรียนสวนใหญเนนการจัดบริการแนะแนวดานบริการใหคําปรึกษาดานบริการ
ศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีโรงเรียนสวนนอยที่จัดครบทั้ง 5 บริการซึ่งจะเนนการจัดบริการแนะ
แนวดานการศึกษา ผูบริหารไมใหค วามสําคัญเทาที่ควรนอกจากนี้ยังพบปญหาการขาดความชัดเจนในการจัดทํา
แผนพัฒนางานแนะแนว บุคลากรแนะแนวขาดการพัฒนางานแนะแนวอยางมีประสิทธิภาพจากการศึกษางานวิจัยใน
ประเทศและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของทําใหทราบวาการบริหารงานแนะแนวในระดับประถมศึกษาในประเทศ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ไทยยังไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควรโดยมีเหตุปจจัยมาจากการที่ผูบริหารในระดับสูงไมไดใหความสําคัญ จึงทําใหไม
เกิดการสนับสนุนงานในปจจัยดานอื่น ๆ ทําใหงานแนะแนวไมประสบความสําเร็จ ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร
ขาดการจัดระบบบริหารงานแนะแนวที่ดีที่ดี และสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(2553) เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวดังนี้ ศึกษาวิเคราะหสภาพความตองการ ความสนใจและธรรมชาติของ
ผูเรียนวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียนคุณลักษณะที่พึงประสงควิสัยทัศนของสถานศึกษาและขอมูลของผูเรียน
เปนรายบุคคลกําหนดสัดสวนของกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพดานสวนตัวและสังคมกําหนด
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
แนะแนวจัดกิจกรรมตามแผนและประเมินผลการจัดกิจกรรมประเมินเพื่อตัดสินใจและสรุปรายงาน
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มีตําแหนง
ตางกัน มีความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรที่มีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/รองรักษาการ และครูวิชาการและแผนงาน
มีความพึงพอใจมากกวาครูผูสอน สวนบุคลากรที่มีเพศ อายุ และประสบการณทํางานที่ตางกัน มีความพึงพอใจการ
ดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรที่แตกตางกันทําใหมีประสบการณที่แตกตางกันทําใหมีความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียน
กลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แตกตางกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของทัมมูทีและซัมมาย (Tumuti and Summy Thuhu, 1998) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการ
การแนะแนวการใหคําปรึกษาของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับบริการแนะแนว
การใหคําปรึกษาจากโรงเรียน โดยนักเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นต่ํามีปญหามากกวานักเรียนที่เรียนอยูในระดับสูง
นักเรียนหญิงมีปญหามากกวานักเรียนชาย ในอนาคตนักเรียนจากชนบทจะมีปญหามากกวานักเรียนที่อยูในเมือง
ครูสวนใหญเชื่อวา นักเรียนจะไดรับการบริการแนะแนวมากขึ้น เปนการแสดงใหเห็ นวา การบริการแนะแนวการให
คําปรึกษาในโรงเรียนมีความจําเปนมาก จึงตองมีโปรแกรมการแนะแนว และการใหคําปรึกษาในโรงเรียนใหตรงกับ
ความตองการของโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของสมิท (Smith,1974) ไดวิจัยเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของ
ครูใหญ พบวา พฤติกรรมของครูใหญที่ทํา ใหงานเกิดประสิทธิผลนั้นมี 15 ประการ สิ่งสําคัญในอันดับแรก คือการ
สรางความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการของโรงเรียน การวางแผนและรวมมือกันอยางใกลชิดกับ
คณะครูในโรงเรียน การสรางความเขาใจที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน และการกระตุนใหครูมีการพัฒนาทั้งดานอาชีพ
และดานสวนตัว และสอดคลองกับงานวิจัยของโจนส (Jones,1981) ไดวิเคราะหงานตามกระบวนการบริหารแบบ
POSDCORB และการปฏิบั ติ ง านเกี่ย วกับ การศึกษาของชุ ม ชน ของโรงเรียนประถมศึก ษามลรัฐอิล ลิ น อยส
สหรัฐอเมริกา พบวาการวางแผนชวยแกปญหาในการกําหนดโครงการเพื่อนํา ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่ และการลงทุนทางการศึกษาเปนเงื่อนไขสําคัญที่สุดใน การกําหนดโครงการและการศึกษาของ
ชุมชน ผูบริหารควรระลึกอยูตลอดเวลาวา กระบวนการบริหารมีความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาของชุมชน

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน จากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรกําหนดแผนงาน/โครงการ
แนะแนวของโรงเรียน ใหมีความชัดเจน และมีความสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน
2. ดา นการปฏิบั ติ จากการศึกษาพบวา โรงเรีย นควรจั ด บริการแนะแนวการใหคํ าปรึกษาใน รูป แบบ
กิจกรรมตาง ๆ ใหมีความหลากหลายมากขึ้น
3. ดานการตรวจสอบ จากการศึกษาพบวา โรงเรียนควรมีการวางแผน กําหนดวิธีการนิเทศ ติดตาม การ
ดําเนินงานแนะแนว ใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
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4. ดานการปรับปรุงและพัฒนา จากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานแนะ
แนวตามระยะเวลาที่กําหนดใหเปนไปตามกําหนดเวลา

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในเขตการศึกษาอื่น ๆ เพื่อนําผลการศึก ษาที่ไดมาเปรียบเทียบ
จุดเดนจุดดอย และนําจุดเดนมาพัฒนากับสถานศึกษาตอไป
2. ความมีการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโงเรียน
กลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 เพื่อนําการบริหารแบบมี
สวนรวมมาพัฒนาตอไป
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ความพึ ง พอใจของผู ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
PARENTS' SATISFACTION WITH THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF
SMALL SCHOOLS TAMBON BANG NAM NUE, LANG SUAN DISTRICT,
CHUMPHON PROVINCE
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ภาควิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้งนี้ มี วัต ถุป ระสงคเพื่ อศึก ษาระดั บ ความพึ งพอใจของผูป กครองนั กเรียนที่ มี ต อการจั ด
การศึกษาจํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงาน
ทั่วไป ของโรงเรียนขนาดเล็กในตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาใน 4 ดานนั้น จําแนกตามวุฒิการศึกษาและอาชีพของ
ผูปกครองประชากรที่ใชในการวิจัยเปนผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
จํานวน 119 คนกลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน
92 คน
ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริ หารงานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (P=4.12)
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหารงานทั่วไปผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (P=4.18) รองลงมาคือดานบริหารงานบุคคล (P=4.16) สวนดานการบริหารงานวิชาการ มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (P=4.11) ตามลําดับ
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ผูปกครอง
ABSTRACT
This research. The purpose of this study was to investigate the level of
satisfaction of the students' parents on the educational management in four aspects:
academic, budget, human resources management. And general administration A small
school in Tambon Bang Sai, Amphoe Lang Suan, Chumphon Province, compared the
satisfaction levels of parents with regard to the management of education in four aspects,
classified by their educational background and occupation. The parents were students in
small schools in Lang Suan District, Chumphon Province. District Chumphon Province
of 92 people.
The research found that
Parents' Satisfaction with the Educational Management of Small Schools
Tambon Bang Nam Nue, Lang Suan District, Chumphon Province. Budget
administration Human resource management The general management found that the
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overall opinion was at the high level (P = 4.12). The mean was highest (P = 4.18),
followed by personnel management (P = 4.16). Satisfaction was at a high level. The
lowest mean (P = 4.11), respectively.
Keywords : Satisfaction, Parents

บทนํา
การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประชากรของชาติใหมีพื้นฐาน
การศึกษาสูงยอมสามารถพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนาในทุกดานไดอยางรวดเร็วการศึกษาเปนกระบวนการ
ตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อมุงสรางเสริมคุณภาพของคนในชาติใหดํารงชีวิตและทําประโยชนกับสังคมโดยเนนความ
อยูรอดปลอดภัย ความมั่นคงและความผาสุกรวมกันในสังคมไทยเปนประการสําคัญ ประเทศไทยเปนประเทศที่
กําลังพัฒนา และพยายามที่จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาเปน
กระบวนการสรางและพัฒนาพฤติกรรมความเปนคนที่สมบูรณใ นทุกดาน ใหมนุษยมีความรูความคิด มีระเบียบ
และคุณภาพชี วิต ที่ ดี งามสามารถอยู รว มกัน ในสั ง คมได อยา งเป นสุ ข และสามารถสรา งสรรคจ รรโลงความ
เจริญกาวหนาของสังคมในทุกดาน การศึกษามีความเกี่ยวพันกับหลายองคประกอบ เพราะจุดมุงหมายของ
การศึกษานั้น คือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ จึงเปนการพัฒนาคุณภาพ
ของชีวิตคนใหมีคุณภาพควบคูกันไปดวย การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพก็เปนสิ่งที่มีความยากลําบาก เพราะการ
ดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาจึงตองมีปรัชญาเปนเปาหมายใหญ มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมี นโยบายที่
จะทําใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จ เพื่อใหการศึกษาของประเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและสังคม
ไดอยางเหมาะสม โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันทางการศึกษาของชุมชน มีหนาที่ใหการศึกษาและอบรมสั่งสอนกุลบุตร
กุลธิดาของบุคคลในชุมชน ดังนั้นชุมชนจึงมีสิทธิที่จะรับ รูการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีสวนรวมกําหนด
ทิศทางในการจัดการศึกษาและรวมกําหนดเปาหมายของโรงเรียน ชุมชนจะมีความรูสึกเปนเจาของและมีความ
พรอมที่จะพัฒนาโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีปญหาชุมชนก็จะเขาใจปญหาของโรงเรียนและเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหา ผูปกครองถือวาเปนบุคคลในชุมชนที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษา เพราะเปนผูที่ใกลชิด
นักเรียนมากที่สุดและมีผลกระทบโดยตรงตอความสําเร็จของบุตรหลาน ซึ่งถาใหผูปกครองเขามามีบทบาทใน
การมีส วนรว มจัด การศึ กษาของโรงเรียนมากเท าใดก็ยิ่ง จะทําใหโ รงเรียนสามารถกําหนดทิ ศทางในการจั ด
การศึกษาใหเปนไปตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น และสามารถจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดเปน
อยางดีดวย (ภานุรุจ ทรายสมุทร. 2547)
โรงเรียนจึงเปนหนวยงานที่สําคัญในการจัดการศึกษาที่จะตองไดรับความรวมมือจากผูบริหาร คณะครู
อาจารย คณะกรรมการสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ผู ป กครองของนั ก เรีย น เพื่ อ ให มี ส ว นร ว มในการคิ ด วางแผน
เตรียมการ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กําหนดนโยบายและเปาหมายรวมกันอันจะเกิดประโยชนตอ
การจัดการศึกษาในทุก ๆ ดาน ซึ่งถือเปนการสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนตามภารกิจข อง
โรงเรีย น ผู บ ริหารโรงเรีย นจึ ง เป น ผู รับ ผิ ดชอบหลั กในการจั ด กิจกรรมใหชุ ม ชนเขา มามี ส ว นรวมในการจั ด
การศึกษาใหกับนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก ในตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประกอบดวยโรงเรียน 3 โรงเรียน
ไดแก โรงเรียนบานน้ําลอด โรงเรียนบานหนองไกปง และโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
อนุ บ าลถึงชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ไม มี ผูอํา นวยการสถานศึก ษา มี เพี ย งครูรักษาราชการแทนผู อํา นวยการ
สถานศึกษาซึ่งโรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริการทางการศึกษาใหกับชุมชนในเขตพื้นที่บริการ
พรอมทั้งเปนการชวยลดภาระคาใชจายในการเดินทางไปเรียนโรงเรียนในเมือง แตจากสภาพปจจุบันพบวา
จํานวนนักเรียนลดลงจากปการศึกษาที่ผานมา ซึ่งพบวาปจจัยที่สงผลใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กลดลงนั้นมี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ผลอันเนื่องมาจาก จํานวนนักเรียนชั้นอนุบาล ของโรงเรียนพื้นที่บริการลดลง จากเหตุผลหลายประการ เชน มี
โรงเรียนเอกชนนํารถเขามาบริการรับ – สง ถึงบาน และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ความเชื่อมั่นในระบบการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ความมีประสิทธิภาพของผูบริหารและครูผูสอน ลวนแลวแตมีผลตอ
ความเชื่อมั่นและความไววางใจของผูปกครอง ในการสงบุตรหลานเขาศึกษาภายในโรงเรียนทั้งสิ้น
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการในโรงเรียนขนาดเล็กเห็นวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน ครอบครัวและชุมชนจะตองรวมมือ รวมแรง รวมใจกันคิดวิเคราะหแนวทางในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ใหสอดคลองกับบริบทของแตละสังคมซึ่งมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก นั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอ งจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545 และความคาดหวังของชุมชน อีกทั้งจะตองสงเสริมใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่ง
ผูปกครองนับเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนชวยส งเสริมใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
โรงเรียนจึงควรรับทราบความตองการของผูปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนทั้ง 4 ดานเพื่อจะไดเปน
ทิศทางที่สอดคลองกับบริบท และความตองการของชุมชน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่มี
ตอการบริหารงานของโรงเรียนทั่ง 4 ดาน ของโรงเรียนขนนาดเล็กภายในตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพรเพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานและจัดการศึกษาของโรงเรียนบานน้ํา
ลอดและโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาจํานวน 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2. ศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาใน 4 ดานนั้น
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและอาชีพของผูปกครอง

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ การบริหารงานของ
โรงเรียน ในโรงเรีย นขนาดเล็ ก ตํ าบลบางน้ํา จื ด อําเภอหลัง สวน จัง หวัด ชุ มพรโดยผูวิ จั ยได นํา กรอบ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 39 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2553 : 14) พังงา เปนการวิจัยเชิงสํา รวจ โดยสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบไปดวยเพศ เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน อาชีพ และระดับการศึกษา เปน
ตัวแปรอิสระ สวนสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการบริหารโรงเรียน 4 ดาน ตามการกําหนดขอบขาย
และภารกิจการบริหารโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 33) ซึ่งไดแก การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป เปนตัวแปรตามดังแสดงในภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. ความสัมพันธกับนักเรียน
4. อาชีพ
5. วุฒิการศึกษา

ตัวแปรตาม
ความพึ ง พอใจของผู ป กครองนั ก เรี ย นต อ การ
บริหารงานของโรงเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดาน
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
4. การบริหารงานทั่วไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรคือผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 119 คน
กลุมตัวอยางคือ ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 92 คน
ไดจากการเทียบสัดสวนของเครจซีและมอรแกน (Krejcie&Morgan)
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางจาก แนวคิด ทฤษฎีและงานวิ
จันที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ (
CheckList ) มี 5 ขอคือ เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน อาชีพ และวุฒิทางการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชากา ร การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปแบบสอบถามมีลั กษณะเปนมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert)
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียน ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปไดดําเนินการ ดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนัง สือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอความอนุเคราะห
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
2. ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรนเพื่อขอความอนุเคราะหครู
รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมใชกลุมตัวอยาง ทดลองเครื่องมือ
3. ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอความรวมมือผูปกครอง
นักเรียนโดยฝากแบบสอบถามไปกับนักเรียน จํานวน 95 คน ไดรับแบบสอบถามคืน 95 ฉบับ เลือกฉบับที่
สมบูรณ จํานวน 92 ฉบับคิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
กําหนดการวิเคราะหขอมูลโดยการใชคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในรูปแจงความถี่หาคา(Frequency) รอยละ
(Percentage) การหารอยละโดยใชสูตร

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



p = ( f ) x100
n

เมื่อ p คือ

คารอยละ
F คือ ความถี่ที่ตองการแปลงเปนคารอยละ
N คือ จํานวนความถี่ทั้งหมด
2. วิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดานคือการบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ทั้งโดยภาพรวมรายดานและรายขอ โดยหาคาเฉลี่ย ( P) หาคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (V) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑแปลความหมายดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1.00 - 1.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
3. วิ เคราะหเปรีย บเที ย บความคิด เห็น โดยหาค า เฉลี่ ย (P) หาคาเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (V) โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
การหาคาเฉลี่ย (P) โดยใชสูตร
P= ¦

X

N

เมื่อP คือ
คาเฉลี่ย
¦ X คือ ผลรวมคะแนนทุกตัวในกลุมประชากร
N
คือ
จํานวนสมาชิกในกลุมประชากร
การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V) โดยใชสูตร (หนูมวน รมแกว และคณะ. 2552 : 112)
V
เมื่อ V
X
¦X

N

=
แทน
แทน
แทน
แทน

N ¦ X 2  (¦ X ) 2
N ( N  1)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแตละตัว
ผลรวมของคาเบี่ยงเบนของคะแนนแตละตัวจากคาเฉลี่ย
จํานวนสมาชิกในกลุมประชากร

ผล/สรุปผล
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 92 คนพบวาผูตอบแบบสอบถามเปน
เพศชายจํานวน 39 คนคิดเปนรอยละ 42.40 เพศหญิงจํานวน 53 คนคิดเปนรอยละ 57.60 โดยมีอายุ 18–30 ป
จํานวน 31 คนคิดเปนรอยละ 33.70 มีอายุ 31–40 ปจํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 34.80 และอายุ 41 ปขึ้นไป
จํานวน 29 คนคิดเปนรอยละ 31.50 ซึ่งมีความสัมพันธกับนักเรียนเปนพอแมจํานวน 36 คนคิดเปนรอยละ
39.10 เปนญาติพี่นองจํานวน 33 คนคิดเปนรอยละ 35.90 และเปนบุคคลอื่นจํานวน 23 คนคิดเปนรอยละ
25.00 วุฒิการศึกษาผูปกครองนักเรียนอยูในระดับประถมศึกษา 9 คนคิดเปนรอยละ 9.79 ระดับสูงกวา
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ประถมศึกษา 83 คนคิดเปนรอยละ 90.21 และผูปกครองประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 18 คนคิดเปน
รอยละ 19.57 ผูปกครองประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย 14 คนคิดเปนรอยละ 15.21 ผูปกครองประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 29 คนคิดเปนรอยละ 31.52 ผูปกครองประกอบอาชีพรับจาง 31 คนคิดเปนรอยละ33.70
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (P=4.12) และเมื่อพิจารณารายดาน
พบว า มีการดํ าเนิ นการมากที่สุด คือ ด านการบริหารงานทั่วไป (P=4.18) รองลงมาดา นบริหารงานบุ คคล
(P=4.16) ดานบริหารงานงบประมาณ (P=4.15) และดานบริหารงานวิชาการ (P=4.11)
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน และ
ระดับการศึกษาสรุปไดดังนี้
2.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมและราย
ดานทุกดานไมแตกตางกัน
2.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จําแนกตามอายุ พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานมี
ความเห็นไมแตกตางกัน
2.3 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ํ าจื ด อํา เภอหลั งสวน จั งหวัด จํ า แนกตามความสัม พัน ธกับ นักเรียนพบวา ความคิด เห็นโดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งดานการบริหารงานวิชาการดานการบริหารงานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการบริหารงานทั่วไปมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน
2.4 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จําแนกตามวุฒิการศึกษาของผูปกครอง พบวาความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายดานมีความเห็นไมแตกตางกัน
2.5 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จําแนกตามอาชีพ พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานมี
ความเห็นไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
จากการวิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งจะเปนขอมูลนําไปสูการพัฒนา การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ประเด็นที่นํามาอภิปรายมีดังนี้
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการดําเนินการ
มากที่สุดคือ ดานการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือดานการบริหารงานทั่วไป สอดคลองกับงานวิจัยของ สถิต
วงษพิทักษ (2545 : 63-66) ที่ไดศึกษาเรื่องปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง ในโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมและราย
ดาน อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวิท ระโหฐาน (2552 : 65¬66) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวม
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ของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การมีสวน
รวมของครูทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน
คือดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ซึ งอภิปรายแยก
เปนรายดาน ดังนี้
1.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดานบริหารงานวิชาการ พบวา โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณการเรียนการ
สอนความเหมาะสม และทันสมัยไดรับความพึงพอใจอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผลตามที่ผูปกครองตองการ สวนการรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความ
ชัดเจนและสม่ําเสมอไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อาจเปนเพราะทางโรงเรียนไดมีการ
นําเทคโนโลยีมาใชเปนสื่อสนับสนุน การเรียนการสอนใหกับนักเรียนในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธนา ศรีพิจารณ (2548 : 88) ที่ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแอนโทนี โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนเซนตแอนโทนี จํานวน 300 คน ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และดาน
การจัดการและบริหารทั่วไป ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานกิจการนักเรียน ดานอาคารสถานที่ ผูปกครองมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน สวนดานความสัมพันธชุมชนผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง
1.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดานบริหารงานงบประมาณ พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข อ พบวา การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือการสนับสนุนชุด
นักเรียนแกผูเรียนและการสนับสนุนชุดพละแกผูเรียน สวนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน และคุมคารวมกับ
ผูปกครองและชุมชนไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สรพล ใจแสวงทรัพย (2548 : 81) ที่ไดศึกษาปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนใน
โรงเรียนราวัฒนวิทยา กิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลุมตัวอยางจํานวน 309 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองมีปจจัยในการตัดสินใจทุกดานอยูในระดับมาก
ปจจัยที่มีคะแนนมากที่สุดไดแก ดานสภาพแวดลอม รองลงมาไดแก ปจจัยดานพฤติกรรมนักเรียน ดานการ
ใหบริการนักเรียน ดานการใหความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และดานคาใชจายในการศึกษา ตามลําดับ
และพบวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจแตกตางกัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และผูปกครองที่มีรายไดตอเดือนของครอบครัวตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจทุกดานไมแตกตางกัน
1.3 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดานบริหารงานบุคคลพบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดี และเปนกันเองกับผูปกครองไดรับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือผูบริหารและครูใชวาจาสุภาพและออนโยนกับ
นักเรียน ผูปกครองและบุคคลทั่วไป สวนครูมีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดี ไมหมกมุนในอบายมุข เชน การ
พนัน สุรา และยาเสพติดไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสายสวาท
พันธอุดม (2548 : 118) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการบริหารโรงเรียนมารีวิทย
จังหวัดชลบุรี ปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารงาน
วิ ช าการ ด า นการบริ ห ารงานบุ ค ลากร ด า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไป อยู ใ นระดั บ มาก ส ว นด า นการบริ ห าร
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งบประมาณอยูในระดับปานกลาง และเมื่อเรียงคะแนนเฉลี่ย ตามลําดับจากมากไปหานอยปรากฏผลดังนี้ ดาน
บริหารงานบุคลากร มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน
ทั่วไป และดานการบริหารงานงบประมาณตามลําดับ
1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ผูปกครองมีความภูมิใจที่บุตรไดศึกษาในโรงเรียนนี้ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
รองลงมา คือโรงเรียนมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนและรับเขาเรียนในโรงเรียนเปนไปอยางทั่วถึง สวน
สภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบการตาง ๆ แข็งแรง มั่นคง สะอาด ปลอดภัยไดรับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธิดาพร เหลาวิเศษกุล (2544 : 122) ไดศึกษาความ
คิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต พบวาความ
คิด เห็น ของผู ปกครองนักเรี ย นที่มี ต อการบริหารงาน โดยภาพรวมและรายด า นอยู ในระดั บ ปานกลาง โดย
ผูปกครองนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับ ประถมศึกษา มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน โดย
ภาพรวมและรายดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริการหารความสัมพันธ
ระหวา งโรงเรียนกั บชุ มชน แตกตา งกันอย างมีนั ยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ด านบริหารงานบุ คคล การ
บริหารงานธุรการการเงิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการบริหารงานอาคาร
สถานที่ไมแตกตางกัน ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพใหบริการ รับจางทําการเกษตรและอาชีพรั บราชการหรือ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเกี่ยวกับการคาหรือทํางานบริษัท หรืออาชีพที่ตองใชวิชาชีพ มีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จัง หวัดชุมพร ซึ่งสอดคล องกับสมมุติฐานที่วางไว โดยผูปกครองของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางจืด จังหวัดชุมพร ที่มี เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน และระดับที่ตางกัน มี
สวนรวมในการบริหารโรงเรียนแตกตางกัน ทีพบวา การจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม แตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา ครูและผูปกครองตางเห็นวาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนเปนไปใน ทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวิท ระโหฐาน (2552 : 65-66) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาการมีสวนรวมของครูจําแนกตาม
เพศ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสนิท ไทยกลา (2549 : 23) ที่ไดศึกษา
การมี สวนรวมบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เปรียบเทียบ
การมีสวนรวมบริหารงานวิชาการที่มีสถานภาพที่แตกตางกัน ของขาราชการครู ผลการวิจัยพบวาภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ขาราชการครูที่มีเพศแตกตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาไมแตกตาง
กัน
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตําบลบางน้ํา จืด อําเภอหลั งสวน จัง หวั ดชุ มพร จํา แนกตามประสบการณ การทํ างานพบวา ในภาพรวมไม
แตกตางกัน ทั้ง นี้อาจเปนเพราะวาการเปด โอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน ผูบริหาร
คํานึงถึงศักยภาพของบุคลากร ที่เหมาะสมกับภาระงานมากกวาคํานึ งถึงประสบการณการทํางาน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัย ของทวิท ระโหฐาน (2552 : 65-66) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การมีสวนรวมของครู จําแนกตามประสบการณ
การทํางาน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติ สอคคล องกับ พิทักษ แพทยผ ล
(2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของ ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี พบวา การมีสวนรวมของ
ครูที่มีประสบการณมากและครูที่มีประสบการณนอยในการตัดสินใจในการ บริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายดานมี ความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ครู มีประสบการณมากมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการในการ
บริหารงานของผูบริหารมากกวาครูที่มี ประสบการณนอย

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ในดานบริหารงานวิชาการ ควรมีระบบการรายงานผลการเรียนของนักเรียนใหมีความชัดเจนและ
สม่ําเสมอ โดยนําเทคโนโลยีเขามาใชใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ในดานบริหารงานงบประมาณ ควรมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน และมีความคุมคาพรอมทั้ง
ชี้แจงรายละเอียดใหผูปกครองและชุมชนไดรับทราบดวย
3. ในด านบริหารงานบุ คคล ควรทํา การสนุบ สนุน พัฒ นาบุค ลากรใหมี โอกาสในการพั ฒนาความรู
ความสามารถเพื่อนํามาใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป
4. ในดานการบริหารงานทั่วไป ควรมีการจัดสรรเวรยามใหมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสินของ
สถานศึกษา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในดานอื่น ๆ เชน ดาน
การวางแผนของผูปกครองในการจัดการศึกษา ดานการติดตามประเมินของผูปกครองในการจัดการศึกษาผลเปน
ตน เพื่อประโยชนในการพัฒนาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรใหประชาชนทุกคนในชุมชนที่อยูใกลโรงเรียนที่ทําการศึกษาวิจัยไดมีสวน
เปนประชากรและกลุมตัวอยางในการทําวิจัยดวย เนื่องจากโรงเรียนกับชุมชนตองอยูควบคูกัน
3. ควรมีการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาดวยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใช
การเก็บขอมูลแบบสัมภาษณ หรือสังเกตเพื่อใหเกิดความหลากหลาย
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การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
STUDY OF ISLAMIC PRIVATE SCHOOL `S ADMINISTRATION
KLONGTOM KRABI PROVINCE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

IN

นาซีร มะโนรัตน
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ
ภาควิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จัง หวัดกระบี่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ จําแนกตามตําแหนงของบุคลากรและประสบการณ
ทํางานและเพื่อประมวลปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ปการศึกษา 2560 กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 112 คน การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการหาคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จ รูป เพื่อ
วิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดจากการคํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวม
มีสภาพการบริหารอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีสภาพการบริหารงานอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคลากร รองลงมาคือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการบริหารงานงบประมาณ
2. การเปรียบเทียบความแตกตางระดับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่ จําแนกตาม จําแนกตามตําแหนงและประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตาง
3. ปญหาและเสนอแนะตอการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่ ผู บ ริ ห ารงานวิ ช าการขาดความรู แ ละความเข า ใจในระบบงานวิ ช าการ เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานมี
ประสิทธิภาพ ควรเขาใจในระบบโดยการดูงานจากโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จแลว นอกจากนี้ โรงเรียนตองรับ
บุคลากรที่ตรงกับความต องการ และควรมุงสุขภาพกาย ใจ ที่ดีและใหขวัญกําลังใจที่ดีแกครู สําหรับปญหา
งบประมาณนั้น ครูควรรับทราบการจัดการดานงบประมาณดวย โดยการเบิกจายมาใหเกิดความยุงยาก และ
โรงเรียนตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนและศิษยเกาและสงเสริมการรับรูขาวสารของครู และ
บุคลากร
คําสําคัญ : การบริหารงาน, โรงเรียนเอกชน, ศาสนาอิสลาม
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ABSTRACT
The purpose of this study was to study the level of personnel administration of
Islamic private schools in Klong Thom. Krabi To compare the level of personnel
administration of Islamic private schools in Klong Thom. Krabi They are classified
according to the positions of personnel and work experience, and to discuss problems
for suggestions in personnel administration of Islamic private schools in Klong Thom
district. The samples this study were use school administrators and teachers in Islamic
private schools in Klong Thom. Krabi Province, the academic year 2560, defined the
sample size of 112 people. Perform statistical analysis with a program. Descriptive
statistics were used to analyze the data and to calculate the baseline statistics using
Percentage, Mean and Standard Deviation. (T-test)
The research found that
1. Level of administration of Islamic private schools in Klong Thom Krabi
Overall, management was at a moderate level. When considering each item. It was
found that the level of administration was very high. When considering each side The
highest mean of personnel management was found in administrative administration,
followed by academic administration. The lowest average is budget administration.
2. Comparison of differences in the administration of Islamic private schools in
Klong Thom Krabi is classified by location and work experience. The overall and
individual aspects are not different.
3. Problems and Suggestions for the Management of Islamic Private Schools in
Klong Thom Krabi Academic administrators lack knowledge and understanding of
academic systems. To make effective management. It is important to understand the
system by looking at the success of successful schools. And should focus on good
mental health and good morale for teachers. For the budget problem , Teachers should
also be aware of budget management. By disbursement to complicate. And Schools
need to focus on community involvement and alumni and promote teacher and staff
awareness.
Keywords : Administration, private school, Islam

บทนํา
สถานศึกษาเอกชนในประเทศไทยหลายแหงที่มุสลิมหรือองคกรมุสลิมเปนเจาของ โดยเฉพาะในเขต
จังหวัดกระบี่ ตางตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาของเยาวชนมุสลิมที่จะตองใชชีวิตทามกลางสังคมเมืองที่
เต็มไปดวยความเจริญดานวัตถุ และสิ่งยั่วยุ ตาง ๆ ที่อาจทําลายแกนแห งความเปนอิสลามิกชนที่ดี สถานศึกษา
เอกชนเหลานั้นจึงวางยุทธศาสตรการบริหารใหสอดคลองกับสถานการณการตื่นตัวดานการศึกษาของพอแม
และผูปกครองที่ตองการติดอาวุธทางปญญาใหบุตรหลานมีภูมิตานทานโรครายทางสังคมจึงไดกําหนดหลักสูตร
สถานศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ศาสนาและสามั ญ โดยอาศั ย ตามความในบทเฉพาะกาล มาตรา 74 แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 ที่ เ ห็น สมควรกํ า หนดให มี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายใน การปฏิบัติ เปนหลักสูตร
แกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปน มาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระ
การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นละ 3 ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปน
สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคใหสอดคลองกับ
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สภาพปญหาใน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงการจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
จังหวัดกระบี่ ถือเปนจังหวัดที่มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีจํานวนโรงเรียนมากที่สุดในภาคใต
ตอนบน จากขอมูลของกลุมสงเสริมเสริมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดกระบี่พบวา ปจจุบันเอกชนไดเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของชาติ ที่ไดมีการจดทะเบียนกับทางราชการมีทั้งหมด 39 โรงเรียน ในปการศึกษา
2559 แบงเปนโรงเรียนเอกชนสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จัดการศึกษาโดยใช 2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการควบคูกับหลักสูตรอิสลามศึกษา ซึ่งสภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนทั้ง 2 ประเภท นั้น มีค วามแตกตางกัน ในแงการบริหารงานทั้ง 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย
การบริหารงานดานวิชาการ การบริหารงานดานบุคลากร การบริหารงานดานงบประมาณ และการบริหารงาน
ทั่วไป และจากขอมูลของกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกระบี่ และสมาคมโรงการศึกษาเอกชน จังหวัด
กระบี่ ที่ระบุถึงสภาพและปญหาในการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกระบี่ พบวา การบริหารงานทั้ง
4 ดานดังกลาวของโรงเรียนเอกชนเปรียบเทียบกับโรงเรียนประเภทสามัญทั่วไป ปรากฏวา ประเภทสามัญทั่วไป
มีป ระสิท ธิภ าพมากกวา โรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ต องมีการปรับ ปรุงและพัฒ นา ( กลุม สง เสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่, 2558)
การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม มี ค วามเหมื อ นและความแตกต า งกับ การบริหาร
โรงเรียนสามัญทั่วไป เพราะหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามประกอบดวย 8 กลุม
สาระเชนเดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไป และมีวิชาศาสนาอิสลามที่ตองเรียนเพิ่มเติม ซึ่งเปนวิชาที่มีเนื้อหาสาระที่
จําเปนตอการดําเนินชีวิตของมุสลิม อันประกอบดวย หลักศรัทธา หลักปฏิบัติและหลักคุณธรรม เพื่อใหผูเรียน
เปนคนดี เกง และมีสุข ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึ กษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ผูวิจัยในฐานะมีสวน
รวมในการบริหารงาน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่วาอยูในระดับใด เพื่อ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูวาแตกตางกันหรือไม และเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ให
มีคุณภาพแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ จําแนกตามตําแหนงและประสบการณของผูบริหารและครู
3. เพื่อประมวลปญหาและเสนอแนะตอการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลอง
ท อ ม จั ง หวั ด กระบี่ ตามขอบข า ยการบริ ห ารงานโรงเรี ย นตามแนวการปฏิ รู ป การศึ ก ษาไว 4 งาน
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 ) ดังกรอบแนวคิดตอไปนี้
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ตัวแปรอิสระ
1. บุคลากรทางการศึกษา
- ผูบริหาร
- อายุ
- ครูผูสอน
- เพศ
- การศึกษา
2. ประสบการณในการทํางาน
2.1 ไมเกิน 5 ป
2.2 มากกวา 5 ป

ตัวแปรตาม
ระดับการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 4 ดาน
1. งานบริหารวิชาการ
2. งานบริหารบุคคล
3. งานบริหารงบประมาณ
4. งานบริหารทั่วไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ผูวิจัยจะดําเนินการตามลําดับดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ในปการศึกษา 2560 จํานวน 112 คน จําแนกเปน ผู บริหารโรงเรียน 4
โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมจํานวน 12 คน และโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ จํานวน 50 คน โรงเรียนรุง
อรุณศึกษา จํานวน 20 คน โรงเรียนศาสนูปถัมภมูลนิธิ กระบี่ จํานวน 20 คน และโรงเรียนอนุบาลจิตรจงรักษ
จํานวน 10 คน รวมจํานวน 100 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นประเภทแบบตรวจสอบ รายการ (Check list)
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และแบบปลายเปด (Open – ended questionnaires) เพื่อ
สอบถามการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ตามขอบขายการ
บริหารโรงเรียน 4 งาน โดยแบง แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตําแหนงงานในโรงเรียน
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน โดยลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท
(Likert) ซึ่งกําหนดคะแนนการประมาณคา ดังนี้
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open – ended questionnaires) เปนการแสดงความคิดเห็น
อื่น ๆ เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม นอกเหนือจากที่กําหนดไว
การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําการวิจัย มีขั้นตอนดําเนินการ ดังตอไปนี้
1) สงหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ จํานวน 4
แหง เพื่อขอความอนุเคราะหใน การเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
2) สงหนังสือขอความรวมมือพรอมแบบสอบถามถึงผูบริหารโรงเรียน และเก็บรวบรวมดวยตนเอง
ไดรับคืนกลับมาทั้งหมด
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามมาทํา การประมวลผล
ขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการดังนี้
1) ลงรหัสและเตรียมขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS (
Statistical Package for Social Sciences)
2) แบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอผล การวิเคราะหขอมูลในรูป
ตารางประกอบความเรียง
3) แบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ตามขอบขายงานโรงเรียน 4 งาน ไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล
งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ทําการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) ในภาพรวมหรือราย
ดานและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจะเสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบ
คําบรรยายคาคะแนนในการประเมินตามแบบการประมาณคา ในรายขอและรายดาน
4) การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางประชากร 2 กลุม ระหวางผูบริหารกับครู โดยวิเคราะหคาที
(t-test)
5) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีป ระสบการณในการทํางานตางกัน โดยวิเคราะห
คาที (t-test)
6) แบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ โดยวิเคราะหเนื้อหาและคาความถี่
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 IOC (Index of Item Objective Congruence)
IOC

เมื่อ

¦R
N
IOC แทน ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1
¦ R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

N

แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

1.2 สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ของ
แบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค (พิชิต ฤทธิ์จรูณ, 2554 : 248)
D=

k °1  ¦ s 2i ½°
k  1 ®°̄ s 2t ¾°¿

เมื่อ D คือ คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
k คือ จํานวนขอของแบบทดสอบ
S2i คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายขอ
S2t คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ
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2. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
2.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency)
2.2 คารอยละ (Percentage)
คารอยละ (Percentage) ใชสูตร
f
u 100
N

P

เมื่อ P
N

แทน

แทน รอยละ
f
แทน ความถี่ที่ตองการแปลงเปนรอยละ
จํานวนความถี่ทั้งหมด

2.3 คาเฉลี่ย (Mean) μ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

¦X

P

เมื่อ

N
P

แทน คาเฉลี่ยหรือตัวกลางเลขคณิต
¦ X แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
N แทน จํานวนคนทั้งหมด
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 106)
N ¦ x 2  (¦ x) 2
N ( N  1)

S .D

เมื่อ

SD

แทน
¦ x แทน
(¦ x)2 แทน
N
แทน

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมกําลังสองของคะแนน
ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง
จํานวนคน

2

2.4 คา t-test
การทดสอบระหวางคาเฉลี่ยกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยใชสูตร t-test dependent
t

¦D

n¦ D 2 

¦D

2

n 1

โดยที่ df
เมื่อ D

n 1

แทน ผลตางของคะแนนแตละคู
n
แทน จํานวนคูของตัวอยาง
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ผล/สรุปผล
1. ระดับการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานงานบริหารบุคคลากร
รองลงมา คือ ดานงานวิชาการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานบริหารทั่วไป
2. ผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางานและการดํารงตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ไมแตกตางกัน
3. ขอเสนอแนะในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
มีดังนี้
3.1 งานบริหารวิชาการ ผูบริหารงานวิชาการควรเปนผูมีความรู ความเขาใจในรายละเอียด
ของงานวิ ชาการทั้ ง ระบบและเปน ผู เปด โลกทั ศนอยู เสมอ เพื่ อใหส ามารถบริหารงานวิช าการได อย า งมี
ประสิทธิภาพ และควรนําหลักการบริหารงานวิชาการจากโรงเรียนที่ ประสบความสําเร็จเปนแบบอยาง และเห็น
ควรจัดระบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจเนื้อหาหลักสูตร โดยจัดครูผูสอนใน
รายวิชาใหเหมาะสมตามศักยภาพแตละบุคคลและคาบสอนควรมีปริมาณเหมาะสมกับภารกิจที่ครูแตละคนตอง
รับผิดชอบ และเห็นควรพัฒนาสื่อการเรียนรูและหาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน โดยเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
และควรเนนวิชาการดานศาสนาใหมากกวาที่เปนอยู โดยเฉพาะสิ่งที่ เกี่ยวกับศาสนกิจ ควรมีแบบสอบถาม
ผูปกครองในสิ่งที่ปรากฏจากปฏิบัติของผูเรียนขณะอยูกับผูปกครอง
3.2 งานบริหารบุคคล ควรรับบุคลากรใหตรงกับความตองการของโรงเรียน และฝายบุคลากร
ตองมุงเนนการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเสริมสรางขวัญ กําลังใจใหครู และเนนใหบุคลากรปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียนที่กําหนดอยางเครงครัด และควรพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามการปฏิบัติจริงของ
บุคลากรอยางยุติธรรมและเสมอภาค ควรประเมินครูตามภาระงานของแตละบุคคล ไมควรมองที่คุณวุฒิเพียง
อยางเดียว
3.3 งานบริหารงบประมาณ ควรใหครูไดรับทราบงบประมาณของโรงเรียน ไมควรรับรูเพียง
คนกลุมเดียว ควรมีการชี้แจงรายรับ รายจายตอที่ประชุม และการเบิกจายงบประมาณไมควรมีขั้นตอนที่ยุงยาก
ควรกําหนดขั้นตอนการนําเสนอโครงการเพื่อการอนุมัติอยางเปนระบบและเอื้อตอผูปฏิบัติ และควรจัดสรร
งบประมาณแตละสวนงานใหชัดเจน เหมาะสมและทั่วถึง
3.4 งานบริหารทั่วไป โรงเรียนตองประสานงานและใหความสําคัญกับชุมชน ศิษยเกาและ
ผูปกครอง และควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับรูขาวสารรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายและทั่วถึง และควร
วางระบบการบริหารการจัดการใหชัดเจน จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวามีประเด็นที่นาอภิปรายดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวาระดับการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่ ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ เชื้อผูดี (2549) ที่ไดทําการ
วิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี ซึ่งมีผลการวิจัยปรากฎวา สภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลาม สังกัด
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษานนทบุรี ด านการบริหารงานงบประมาณ มี สภาพการบริหารอยูในระดั บมาก
เชนเดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีกับผูเรียน ผลการวิจัยนี้เปนไปตามหลักการหรือแนวคิดของเสนาะ ติ
เยาว (2543 : 11) กล า วว า การบริหารบุ ค คลคื อการจั ด ระเบี ย บและดู แ ลบุ ค คลใหทํ า งานเพื่ อใหบุ ค คลใช
ประโยชนและความรูความสามารถของแตละบุ คคลใหมากที่สุดอันเปน ผลใหองคการอยู ในฐานะได เปรีย บ
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ทางดานการแขงขันและไดรับผลงานมากที่สุดรวมถึงความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
ตั้งแตระดับสูงสุดและต่ําสุดรวมตลอดถึงการดําเนินการตางๆอันเกี่ยวของกับคนทุกคนในองคการนั้น สอดคลอง
กับแนวคิดของสมคิด บางโม (2544 : 110) กลาววา การบริหารงานบุคคลเป นการใชทรัพยากรมนุษยของ
องคการใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลเริ่ม
ตั้งแตการวางแผนอัตรากําลังคนการแสวงหาบุคคลการบํารุงรักษาบุคคลการพัฒนาบุคคลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการใหออกจากงาน
การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้เพราะวาในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่นั้น มุงเนนกระบวนการพัฒนาครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียนไปสูความเปนเลิศทางดานวิชาการและดานอื่นๆ การพัฒนาครูและบุคลากรจึงเปนจุดเนนสําคัญที่ จะ
นําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาในทุกดาน และดวยเหตุที่การสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการครูมีการแขงขันกัน
มากขึ้นในปจจุบัน สงผลโรงเรียนเอกชนมุงเนนที่จะพัฒนาครูผูสอนเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ดวยการเพิ่ม
คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ เพื่อเปนการเสริมแรงในการพั ฒนาหนวยงานใหครูสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางสมบูรณ ไมมีขอกังวลในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือคาครองชีพในแตละวัน อันจะสงผลใหครูอยูใน
สถานศึกษาและปฏิบัติหนาที่ไดนาน ตลอดจนการสงเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสามารถถายทอด
ความรูสูผูเรียน อันจะสงผลใหผูเรียนและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอีกดวย จึงทําใหความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารอยูในระดับมาก
2. จากผลการวิจัยพบวาผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางานและการดํารงตําแหนงตางกันมี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอํา เภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่ ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ เชื้อผูดี (2546) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานดาน
วิ ช าการของ โรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษานนทบุ รี ซึ่ ง มี
ผลการวิจัยปรากฎวา การเปรียบเทียบความแตกตา งระหวางสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี จําแนกตามตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตาง แตเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีจําแนกตามประสบการณการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยภาพรวมมีสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา
งานบริหารทั่วไปมีสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการเปรียบเทียบความแตกตาง
ดานปญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี จําแนก
ตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการ
ทํางานและการดํารงตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา แตกตางกัน และนาวาลย ปานากาเซ็ง
(2544) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามเกณฑคุณภาพของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งมีผลการวิจัยปรากฎวาผูบริหารและครูที่มี
ประสบการณในการทํางานและการดํารงตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคลากรของการศึกษา
คุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตามเกณฑคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน แตกตางกัน การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้เพราะวา ผูบริหารและครูมีความรูความ
เขาใจในการบริหารของโรงเรียนในดานตาง ๆ เปนอยางดี จึงทําใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. จากผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวกับหองสมุดของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่อยูในระดับนอย สวนปญหาการบริหารงานหองสมุดอยูในระดับ
มาก แสดงใหวาการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ควรไดรับการสงเสริมจากผูบริหารวางแผนในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาหองสมุดใหเพียงพอตอความตองการ
ของครูและนักเรียน เพื่อใชสืบคนขอมูลและใชเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ อันจะนําไปสูการสรางกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลาย
2. ผูบ ริหารควรสรรหาแนวทางการพัฒนาหองสมุดตามศักยภาพของงบประมาณ เช น การขอรับ
บริจาคหนังสือจากมูลนิธิหรือองคกรการกุศล การซื้อหนังสือมือสอง เปนตน
3. ผูบริหารควรพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพราะการบริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
ความแตกตางไปจากโรงเรียนสามัญทั่วไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยและอุปสรรคที่สงผลตอการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
2. ควรเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางครูสอนศาสนาและครูสอนสามัญตอการบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
3. ควรเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารโรงเรียนระหวางโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียน
สามัญทั่วไป
4. ควรเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามและโรงเรียนสามัญทั่วไป
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ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
Satisfaction of Parents of Preschool Education School in Watdongnoi School under the
Jurisdiction of the Office of Lopburi Primary Education Service Area 1

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ปญชลีย กษิณศรี
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.กฤษณะ บุหลัน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดงนอย ที่มีตอ
การจัดการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดบริการนักเรียน ดานการใหขาวสารขอมูล และดาน
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดงนอย ที่มี
ตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย โดยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ประชากร ไดแก
ผูปกครองนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน
50 คน ผูวิจัยทําการศึกษากับประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่
มีคา ความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดง
นอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ด านภาพรวม 4 ดาน พบวา ภาพรวมตอความ
พึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานที่มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย จากมากไปนอยไดแก ดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานการจัดบริการนักเรียน ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และดานการใหขาวสารขอมูล
2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ แตกตางกัน
มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 แตกตางกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของผูปกครอง, การจัดการศึกษาปฐมวัย

ABSTRACT
The purposes of the study were : 1) to determine satisfaction of parents of Preschool
Education School in Watdongnoi School under the Jurisdiction of the Office of Lopburi Primary
Education Service Area 1; 2) to compare satisfaction of parents classified by gender, age,
education level and career. The study population was 50 parents. The research instrument was a
rating scale questionnaire which has a reliability index of 0.94. The analysis of data was
accomplished by computation of percentage, mean, standard deviation.
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Based on the findings of the study, it was concluded that : 1) Satisfaction of parents of
Preschool Education School in Watdongnoi School under the Jurisdiction of the Office of Lopburi
Primary Education Service Area 1 overall was at high level. 2) In comparison of satisfaction of
parents of Preschool Education School in Watdongnoi School under the Jurisdiction of the Office
of Lopburi Primary Education Service Area 1 found that there was a difference on different
gender, age, education level and career.
Keywords : Satisfaction of Parents, Preschool Education School

บทนํา
เด็ ก เป น ทรัพ ยากรที่ มี คุ ณ ค า เป น ความหวั ง ของครอบครั ว สั ง คม และเป น พลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศชาติ เด็กที่มีความสมบรูณทั้งดานรางกายและจิตใจ มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมและประเทศชาติไดอยางมี
ความสุขเด็กในวัยแรกเริ่มของชีวิตหรือ “เด็กปฐมวัย” เปนระยะที่สําคัญที่สุดของชีวิตเด็กสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ
ไดอยางรวดเร็ว เพราะเปนวัยทองแหงการพัฒนาประสบการณสําคัญเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเกิดขึ้นในตัวเด็ก
เพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มชีวิตหรือชวง
ระยะปฐมวั ยมี ค วามสํ า คัญเป น พิ เศษเนื่ อ งจากเป น รากฐานของพั ฒ นาการกา วต อไปของชี วิ ต บุค คลแต ล ะคน
ตลอดจนเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝเรียนรู ใฝดี และความกระตือรือรนในการพัฒนาของ
เด็ ก ที่ จ ะส ง ผลต อ เนื่ อ งจากช ว งวั ย เด็ ก ไปสู วั ย รุ น และวั ย ผู ใ หญ ประสบการณ สํ า คั ญ จะเกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด
สภาพแวดลอมทุกดานที่กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูและมีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับสิ่งตางๆ
รอบตัว ในวิถีชีวิตของเด็กและในสังคมภายนอก อันจะสั่งสมเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนรู และสามารถ
พัฒนาตอเนื่องไปสูระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 8)
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากชวยใหคนไดพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพดานตางๆ ที่จะดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข และรูเทาทันการเปลี่ย นแปลงของ
สังคมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนไดในอนาคต ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559) ประกาศวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในอนาคต ปขางหนาวา “สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันต อการเปลี่ยนแปลง” โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ
ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” กระทรวงศึกษาธิการเปน
หนวยงานหนึ่งที่เล็งเห็นความสําคัญของเด็กปฐมวัย ไดพัฒนาหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ที่เนนการ
พัฒ นาเด็กตั้ง แตแรกเกิด ถึง 5 ป บนพื้น ฐานการอบรมเลี้ย งดู และการส ง เสริมกระบวนการเรียนรูที่ส นองต อ
ธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพใตบริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็ กอาศัยอยู ดวยความรัก
ความเอื้ออาทรและความเขาใจ ของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปเปนมนุษยที่สมบูรณ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546 : 3)
ในโลกที่ความรูและเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากและเปนไปอยางรวดเร็ว มนุษยไมสามารถจดจําทุกอยา ง อีกทั้ง
ความรูไมไดอยูนิ่งหรือเกิดขึ้นอยางชาพอที่จะเรียนรูผานผูรูคนใดคนหนึ่งอีกตอไป มนุษยจําตองไดรับการพัฒนาให
สามารถเติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิต และตองเริ่มตั้งแตแรกเกิดโดยการปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการรับรู
เรียนรู และมีความสามารถตลอดชีวิต ดังนั้นจึงจําเปนตองปลูกฝงตั้งแตปฐมวัยและตองพัฒนาอยางตอเนื่องการจัด
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การศึกษาปฐมวัยเปนสิ่งที่ละเอียดออน เพราะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการศึกษาในระดับตอไป และการจัดการศึกษา
จะมีผลดีตอเด็กเพียงใดหรือไมนั้นโรงเรียนและผูปกครองคือ พลังสําคัญที่สรา งคนใหเปนคนที่สมบรูณ โลกทางการ
ศึกษาของเด็กปฐมวั ยจําเปนต องอาศัยความรักความเขาใจ ความมุง มั่นและความรวมมือกันระหวา งบานและ
โรงเรียนในอันที่รวมมือใหการศึกษาและสงเสริมความเจริญเติบโต ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
ใหแกเด็กอยางมีคุณคา (จันทรา จันทรสุขสวัสดิ์. 2546 : 2) นักจิตวิทยาหลายทานยอมรับกันวาเด็กที่มีอายุตั้งแต
แรกเกิดถึง 6 ขวบ เปนระยะที่เกิดการเรียนรูมากที่สุดของชีวิตมนุษย สิ่งเหลานี้จะมีอิทธิพลตอชีวิตภายหลังของเด็ก
เปนอยางยิ่ง นอกจากนี้มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วไป มีความเห็นสอดคลองกันวา การศึกษาระดับปฐมวัย
เปนพื้นฐานของการเรียนรูและพัฒนาการเจริญเติบโตดวย เปนระยะของการเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดี ซึ่งจําเปนตอ
การดํารงชีวิตที่ปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีของสังคมและดําเนินชีวิตอยางระมัดระวัง (สมชาย วีระศิลป, 2550, หนา 2)
ดังนั้น การพัฒนาเด็ก ซึ่งเปนอนาคตของชาติจะตองเริ่มตั้งแตปฏิสนธิจนถึงกอนวัยเขาเรียนในระดั บ
ประถมศึกษา ซึ่ง 0-5 ป ทั้งนี้เนื่องจากเด็กวัย 0-2 ป หรือเรียกวาวัยทารกควรไดรับการเลี้ยงดู อบรม กลอมเกลา
จากครอบครัวอยางใกลชิด เพราะเปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการอยางรวดเร็วทุกดาน เพื่อเปนรากฐานพัฒนาการทาง
สติปญญา จิตใจ และบุคลิกภาพ ตลอดจนลักษณะนิสัยพื้นฐานตางๆ การพัฒนาดังกลาวจะตอเนื่องมาถึงวัยกอนเขา
เรียน คือ ชวงอายุ 3-5 ป ซึ่งเปนวันที่เด็กออกจากบานไปสูสถานศึกษา การเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาในระดับตอไป รวมทั้งเปนการเตรียมตัวที่จะเปนคนไทยที่มีคุณภาพ
ในอนาคต เด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป (เด็กปฐมวัย) เปนชวงอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูง ถาเด็กไดรับการเลี้ยง
ดูที่ดีและถูกตองตามหลักจิตวิทยา และหลักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เด็กจะมีพัฒนาการไดเต็มศักยภาพ จากทฤษฏี
องคความรูเรื่องการพัฒนาการเด็ก และการพัฒนาสมอง รวมทั้งงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย สรุปไดวา
ชวงเวลาที่สําคัญและจําเปนที่สุดในการพัฒนาสมอง คือ ในชวง 5 ปแรก ชีวิตเด็กที่ไมไดรับการเลี้ยงดูแ ละพัฒนา
อยางถูกตองในชวงนี้ เมื่อพนวัยไปแลวโอกาสทองเชนนี้จะไมหวนกลับมาอีก ดวยเหตุนี้ พอแม ผูปกครอง ครู ผูเลี้ยง
ดูเด็กตองมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กในชวงวัย 0-5 ป ตองสามารถเลี้ยงดู จัด
ประสบการณ พัฒนาเด็กใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ (วรรณธิดา วงษสาจันทร. 2551 : 1)
การดูแลที่ดีใหไดรับความรัก ความอบอุน จะทําใหเด็กเปนผูที่มีความสดชื่นแจมใส มองโลกในแงดี รูจักรัก
คนอื่น การพัฒนาของเด็กจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคล และสถาบันหลายฝาย ตั้งแตครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
สื่อมวลชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนองคกรที่จัดบริการพื้นฐานใหแกเด็กระดับปฐมวัย ดังนั้น รัฐบาลจึงไดกําหนด
นโยบายที่จะสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยรัฐและเอกชนรวมมือกันจัดบริการทางการศึกษา
ในระดับนี้อยางทั่วถึง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2536 : 5)
จากความเปนมาและความสําคัญที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
จัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในดานตางๆ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดงนอย ที่มีตอการจัดการศึกษาดาน
การจั ด การเรียนการสอน ด านการจั ดบริการนักเรีย น ด านการใหขา วสารขอมูล และดา นอาคารสถานที่แ ละ
สภาพแวดลอม
2. เพื่อเปรียบเที ยบความพึงพอใจของผูปกครองนั กเรียนโรงเรียนวัด ดงนอย ที่มีตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย โดยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ
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สมมติฐานการวิจัย
ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
แตกตางกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ยครั้งนี้ ผู วิ จัย ไดศึกษา พระราชบั ญญั ติ การศึกษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 แกไ ขเพิ่ มเติ มฉบั บที่ 2
พ.ศ.2545 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 พรอมทั้งศึกษาแนวคิดของการจัดการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 แลวนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย
สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มี 4 ดาน ดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนการสอน
2. ดานการจัดบริการนักเรียน
3. ดานการใหขาวสารขอมูล
4. ดานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เอกสาร
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเครื่องมือที่สรางขึ้น นําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนตัวอยาง นําขอมูลที่รวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 50 คน ผูวิจัยทําการศึกษากับประชากรทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง
(IOC) ซึ่งมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและ
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ตางประทศ จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพื่อพิจ ารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของ ครอนบาค
(Cronbach, 1990) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.94 โดยแบงออกเปน
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ซึ่งแบงเปน 4 ดาน
แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Type)
กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับมีความหมายดังนี้
คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้ง นี้ ผูวิจัย ดําเนินการเก็บ รวบรวมขอมู ล โดย ขอหนั งสือจากบัณ ฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 50 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด

การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage)
2. วิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 วิเคราะหขอมูลระดับปฏิบัติ ดวยการหาคาเฉลี่ย (μ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ߪ) แลวนําคาเฉลี่ย (μ) ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามขอบเขตของคาเฉลี่ยตามแนวคิด
ของเกณฑของเบสทและคาหน (Best & Kahn : 1993) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ นระดับนอยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
1. ความพึ ง พอใจของผู ป กครองนั กเรีย นที่ มี ต อ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย โรงเรีย นวั ด ดงน อย สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานภาพรวม 4 ดาน
ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในรายดาน
และภาพรวม ทั้ง 4 ดาน
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
ߤ
ระดับ
V
1. ดานการจัดการเรียนการสอน
มาก
4.03
0.32
2. ดานการจัดบริการนักเรียน
มาก
3.89
0.46
3. ดานการใหขาวสารขอมูล
มาก
3.84
0.69
4. ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
มาก
3.88
0.47
ภาพรวม
3.93
0.40
มาก
พบวา ภาพรวมตอความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
จากมากไปน อ ยได แ ก ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน ด า นการจั ด บริ ก ารนั ก เรี ย น ด า นอาคารสถานที่ แ ละ
สภาพแวดลอม และดานการใหขาวสารขอมูล
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ พบวา ใน
ภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน โดยในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความพึ ง พอใจของผู ป กครองนั กเรีย นที่ มี ต อ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย โรงเรีย นวั ด ดงน อย สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานภาพรวม 4 ดาน พบวา ภาพรวมตอความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย จากมากไปนอยไดแก ดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานการจัดบริการนักเรียน ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และดานการใหขาวสารขอมูล ที่เปนเชนนี้
อาจเปนเพราะ เนื่องจากครูระดับปฐมวัย จัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ซึ่งมีหลักการวา เด็กทุกคนมีสิทธิไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการ
เรียนรูอย างเหมาะสมดว ยการมีปฏิสัมพั นธที่ดี ระหวางครูที่มี ความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให
การศึกษา เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล และเต็มตามศักยภาพ
นอกจากการวัดประสบการณแลวครูตองจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชริยา แกนสา (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มี
ผลตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวั ยในโรงเรียน กลุมเครือขายตําบลวังทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีผลตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน
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กลุมเครือขายตําบลวังทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ มณีรัตนา อินตะเสนา (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลนครระยอง พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยตอการบริหารงานของโรงเรียน
เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครระยอง โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี อิงมั่น (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรี ยนพันธะวัฒนาทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา
ผูปกครองที่มีความคิดเห็น ตอการจัดการจัดการเรียนการสอนในระดับมากทุกขอ
1.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากโรงเรียนวัดดง
นอย มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย โดยมีเปาหมายใหผูเรียน
เกิดการพัฒนา ดังนี้ เด็กทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีสุขนิสัยที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย รักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย ไดแสดงออกตามศักยภาพ
ดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรางกายตามจินตนาการ มีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสารไดเหมาะสม
ตามวัย มีทักษะกระบวนการคิดและสามารถแกปญหาไดเหมาะสม ทุกคนไดเขารวมกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัย จากการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนสูการจัดทําหลักสูตรที่ครอบคลุมตามหลักการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งมีสาระสําคัญอยางครบถวน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชริยา แกนสา (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีผลตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน กลุมเครือขายตําบลวังทอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ดานการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีผลตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน กลุมเครือขาย
ตําบลวั งทอง สั งกัดสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ด านการจัด กิจ กรรมที่ ส งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงรัตน เรืองอุไร (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครอง ผูนํา
ชุมชนและบุคลากรตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลเกล็ดแกว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครอง ผูนําชุมชนและบุคลากรตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลเกล็ดแกว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปวิชญา ชัยสัตรา (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก สวน
รายขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
1.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานการจัดบริการนักเรียน พบวา ภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากโรงเรียนวัดดง
นอย ไดดําเนินการดานบริการนักเรียน ซึ่งเปนภารกิจที่โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพื่อใหนักเรียน
ไดรับความสะดวกในทุกดาน นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการมาเรียน ไดรับการพัฒนาครบทั้ง 4 ดาน รูสึกปลอดภัย
มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง รักการออกกําลังกาย อาหารและน้ําดื่มสะอาด ไดรับคุณคา ทางโภชนาการ เปนผูมีสุข
นิสัยที่ดี ครูเอาใจใสดูแลนักเรียนในทุกสถานที่ภายในโรงเรียน จัดใหมีระบบตรวจสอบรายชื่อ/ จํานวนนักเรียนที่
มาถึงโรงเรียนและกลับบานอยางรัดกุมละเอียดถี่ถวน มีบริการดานสุขภาพอนามัยคือ การสงเสริมกิจกรรมการออก
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กําลังกาย มีการบริการตรวจสุขภาพใหกับนักเรียน และบริการดานอื่นๆ ทําใหผูปกครองเกิดความพึงพอใจ สงผลให
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานการบริการนักเรียนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวัลย
ธาดาวรวิทย (2555) ไดทําการศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครอง
ตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาน
การบริหารจัดการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ มณีรัตนา อินตะเสนา (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล สังกัด
กองการศึกษาเทศบาลนครระยอง พบวา ดานการบริหารงานบริการ ความพึงพอใจของผูปกครอง โดยรวมอยูใน
ระดั บที่ม าก และสอดคล องกับงานวิจั ยของ ปวิช ญา ชัย สัตรา (2559) ได ทําการวิ จัยเรื่อง ความคาดหวัง ของ
ผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยองผลการวิจัยพบวา ดานการบริการนักเรียน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.3 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานการใหขาวสารขอมูล พบวา ภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากโรงเรียนวัดดง
นอย มีนโยบายจัดการศึกษาภายใตความรวมมือของชุมชน โดยยึดแนวทางการจัดเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ซึ่งจะตองมีการประสาน
สัมพั นธ กับองค กรในชุ มชนในการพั ฒนาเด็ กปฐมวัย โรงเรียนวัด ดงนอย ไดต ระหนักถึง ความสํ าคั ญในการจั ด
การศึกษาใหกับเด็กทุกคน ตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน และการที่ผูปกครองให
ความรวมมือในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตนโดยมีการจัดประชุมชี้แจงแกผูปกครองนักเรียนกอนเปดปดภาคเรียนทุกครั้ง เพื่อใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหแกเด็กในดานตางๆ มีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธใหผูปกครองไดรับรู เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เหลานี้เปนกิจกรรมที่ผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน สงผลใหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานการใหขาวสารขอมูล อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
สอดคลองกับ Crowe (2000) ไดทําการศึกษา การติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง เพื่อเปนเครื่องมือให
ความชวยเหลือในการเรียนของเด็กอยางมีคุณภาพ โดยไดทดลองศึกษาการติดตอสื่อสารระหวางพอแมกับทาง
โรงเรี ย น จากการสั ง เกตและการสั ม ภาษณ กลุ ม พ อแม ที่ มี ร ายได น อ ยกับ กลุ ม พ อแม ที่ มี รายได สู ง พบว า การ
ติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครองเปนเครื่องมือสําคัญ ที่จะสงผลใหนักเรียนมีผลสําเร็จทางการเรียนสูงขึ้น
ทั้งทางดานสติปญญา รางกาย การแสดงออกเพิ่มศักยภาพดานตางๆ ของนักเรียน เชน ดานสังคม การรวมมือกับ
ทางโรงเรียนเปดโอกาสใหพอแมไดมีสวนรวมเกี่ยวของในการพัฒนาการเรียนของลูก และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ราตรี อิงมั่น (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
พันธะวัฒนา ดานการใหขาวสารขอมูลอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาในภาพรวม ผูปกครองมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก
1.4 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม พบวา
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา โรงเรียนวัดดงนอย ไดรับงบประมาณดานอาคารสถานที่ ทําใหอาคารสถานที่ไดรับการพัฒนา มีอาคารที่มี
ความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย และมีนโยบายใหครูผูสอนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก สนอง
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ความตองการความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกหองเรียน มีความสะอาด ปลอดภัย มีสื่อวัสดุอุปกรณของ
เลนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย มีโอกาสไดเลือกเลน เรียนรูเกี่ยวกับตนเอง และโลกที่เด็กอยูรวมทั้งพัฒนาการ
การอยูรวมกับคนอื่นในสังคม มีการจัดมุมประสบการณตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2539 : 46) ที่กลาวถึง การทํากิจกรรมเสรีหรือการเลนตามมุม ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดไวตอจากกิจกรรม
สรางสรรค ซึ่งประกอบดวย มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร และมุมศิลปะ จัดไวเพื่อใหเด็ก
มีอิสระในการทํางานหรือเลนดวยตนเอง จากการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน โดยคํานึงถึงผูเรียน
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดดงนอย สงผลใหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนวัด ดงนอย สัง กัด สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาลพบุ รี เขต 1 ด านอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดลอม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวัลย ธาดาวรวิทย (2555) ไดทําการศึกษา ความ
พึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลบางพระ อํา เภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงรัต น เรืองอุไร (2555) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูปกครอง ผูนําชุมชนและบุคลากรตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลเกล็ดแกว อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครอง ผูนําชุมชนและบุคลากรตอการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลเกล็ดแกว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยอยูในระดับมาก
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัด
ดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม แตกตาง
กัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียน
ใหความสํา คัญกับ ผูปกครอง ซึ่งเปนผูมี สวนสําคัญ ในการจัดการศึ กษา เห็นไดจากการมีการประชุ มผูปกครอง
นักเรียน ประชุมกรรมการสถานศึกษา การรวมกิจกรรมของโรงเรียนกับชุมชนอยางเทาเทียมกัน แตบางสวนยังไม
เขาใจในเรื่องของการจัดการศึ กษา และไมเขาใจตอกิจกรรมพัฒนาการ จึงอาจทําใหผูปกครองนักเรียนที่มีเพศ
ตางกันมีความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในภาพรวม แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจั ยของ วราศิริ
อินทวัฒน (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนบานสิริขุนหาญ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ พบวา ผลการเปรียบเทียบความ
ตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัยเมื่อจําแนกตามเพศ ผูปกครองมีความ
ตองการตอการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัย แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลอง
กับ รุจิษยา คําอุนสาร (2556) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานโรงเรียน โรงเรี ยน
บานผําโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนบานผําโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสัย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 เพศและอาชีพมี ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 และสอดคลองกับ ราตรี อิงมั่น (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวา จําแนกตามเพศผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัด
ดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามอายุ พบวา ในภาพรวม แตกตาง
กัน เมื่ อพิ จ ารณารายด า นพบว า ทุ ก ด า นแตกต า งกัน ซึ่ ง เป น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว ทั้ ง นี้ อาจเป น เพราะว า
ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุมากจะมีความละเอียด และมีประสบการณในการใชชีวิตมากกวาผูปกครองนักเรียนที่มี
อายุนอย อาจทําใหผูปกครองนักเรียนที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในภาพรวม แตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พิชัย ดาบพิมพศรี (2555) ที่ศึ กษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การบริหารงานโรงเรียนกุดบากราษฎรบํารุง อําเภอกุดบาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต
1 พบวา ผูปกครองโรงเรียนกุดบากราษฎรบํารุง อําเภอกุดบาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 ที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และสอดคลองกับ ชุดาภา อินทรออน (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
พบวา ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเปลที่มี อายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเปล โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา ดานบริหารงานวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานการบริหารอาคาร
สถานที่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ ราตรี อิงมั่น (2558) ที่ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวา
จําแนกตามอายุ ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัด
ดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามการศึกษา พบวา ในภาพรวม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีการเอาใจใสดานการเรียนการสอนของนักเรียนมากกวา ถึงแมจะ
มีวุ ฒิการศึกษาที่น อยกว า แต ก็มี เวลาในด านการเรียนการสอนใหกับนั กเรียนและในด านการจั ดกิจกรรมของ
โรงเรียนไดเปนอยางดี และความคาดหวังในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมสูงมากเทาที่ค วร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของอมรรัตน เอื่อนสุภา (2552) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปรียบเทียบตามอาชีพของผูปกครองนักเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ ราตรี อิงมั่น (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว า จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ
ศิริพ ร โชตะนา (2559) ได ทําการวิจัย เรื่อง ความพึ งพอใจของผูปกครองนั กเรียนที่มีต อการจั ดการศึ กษาของ
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบวา พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่
มีต อการจัดการศึกษาของโรงเรีย นเทศบาลชลราษฎรนุ เคราะห สั ง กัด เทศบาลเมืองชลบุ รี จํ าแนกตามระดั บ
การศึกษาของผูปกครอง คือ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี โดยรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัด
ดงน อย สั งกัด สํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาลพบุ รี เขต 1 จํา แนกตามอาชีพ พบว า ในภาพรวม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ผูปกครองในแตละอาชีพมีแนวทางการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน สงผลใหมีมุมมองที่แตกตางกันไปดวย ผู ปกครอง
กลุมที่มีอาชีพรับจางและพนักงานธุรกิจเอกชน ไมไดตองการใหคุณภาพการเรียนของนักเรียนสูงมากนัก มีความ
คาดหวังเพียงใหบุตรหลานมีการศึกษาขั้นพื้นฐานและจบการศึกษาภาคบังคับเทานัน้ เพราะจําเปนตองใหบุตรหลาน
ออกมาชวยงานเพื่อแบงเบาภาระคาใชจาย ทําใหเกิ ดความคาดหวังในการบริหารโรงเรียนไมสูงนักและมีความพึง
พอใจในการบริหารงานของโรงเรียนสูงกวากลุมอื่น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รุจิษยา คําอุนสาร (2556) ที่ได
ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนบานผําโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสั ย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ตอการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนบานผําโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด
เขต 2 เพศและอาชีพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ทัศนีย ภูมิภักดิ์ (2557) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหุบ
บอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มี
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหุบบอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต โดยที่
ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพแตกตางกัน ตางก็ใหความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
วิธีการจัดการเรียนรูใหแกบุตรหลานของตนที่แตกตางกันไป เมื่อ เปรียบเทียบตามอาชีพของผูปกครองนักเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ ศิริพร โชตะนา (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความพึง พอใจของผู ปกครองนั กเรียนที่ มีต อการจัด การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุ เคราะห สั งกัด
เทศบาลเมืองชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลชล
ราษฎรนุเคราะห สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง โดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการจัดการเรียนการสอน ครูควรจัดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ
ใฝเรียนรู จัดกิจกรรมตองสอดคลองกับพัฒนาการครบทุกดาน ไดลงมือปฏิบัติจริง กลาแสดงออกปรับตัวใชชีวิต
รวมกับผูอื่น ควรจัดกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีทักษะดานการอานเขียน และพูดไดเหมาะสมกับกาลเทศะ และควร
มีวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
2. ดานการจัดบริการนักเรียน ผูรับผิดชอบ หองสุขา หองอาหาร ควรเขามามีสวนรวมและดูแลปรับปรุง
หองสุขาใหสะอาด ดูแลหองอาหารใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมถึงหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับรถรั บ-สงนักเรียนชั้น
ปฐมวัย ควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และมีมาตรฐานเดียวกันในการจัดการเกี่ยวกับรถรับ -สงให
ปลอดภัยตอเด็กในชั้นปฐมวัยใหมากขึ้น
3. ดานการใหขาวสารขอมูล ควรมีการจัดทําวารสาร แผนพับประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ใหผูปกครอง
ทราบอยางสม่ําเสมอ ครูควรมีการพบปะพูดคุยกับผูปกครองอยางนอย 3-4 ครั้งตอสัปดาห
4. ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ควรมีการจัดที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอกับทางโรงเรียนเพียงพอ
ควรมีการจัดพื้นที่การเรียนการสอนหองปฏิบัติการ เหมาะสมกับการเรียนแตละวิชา สงเสริมใหนักเรียนใชหองน้ําถูก
สุขลักษณะหองน้ําสะอาด และจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลอยางสม่ําเสมอ
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ย วกับ ความพึ ง พอใจของผู ป กครองที่ มี ต อ การจั ด การ ศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
2. ควรมีการศึกษา ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
3. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
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ความพึงพอใจของครูมีตอการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
The Satisfaction of Teachers toward Academic Administration of school Group Huayna
wan under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ปาจรีย วายโสกา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ

บทคัดยอ
การวิ จัย ในครั้งนี้ มี วัต ถุป ระสงคเพื่ อศึกษา 1) ความพึงพอใจของครูมีต อการบริหารงานวิ ชาการกลุ ม
โรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของครูมีตอการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตัวอยางในการวิจัยคือ ครูและบุคลกรทางการศึกษากลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน
สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 จํ า นวน 76 คน เครื่อ งมื อที่ ใช ในการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.974สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบทีและการเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้
ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการวัดและการ
ประเมินการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการบูรณาการ และดานการวิจัยในชั้นเรียน และ2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา น จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การบริหารงานวิชาการ
ABSTRACT
The research was aimed to study: the satisfaction of teachers toward academic
administration of school group Huaynamwan under the Office of Lopburi Primary
Educational Service Area 2 and 2) to compare the satisfaction of teachers toward academic
administration of school group Huaynamwan under the Office of Lopburi Primary
Educational Service Area 2 by personal factors. The sample used in this study was the
director and teacher total 76 people. The tools used in this research is a questionnaire with
the reliability 0.974. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and one Way Anowa Analysis.
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The results showed that 1) the satisfaction of teachers toward academic
administration of school group Huaynamwan under the Office of Lopburi Primary
Educational Service Area 2 overall was high level. Considering it was high level that in all
aspects. Descending order: measurement and evaluation of learning, learning management,
content of the curriculum, development of innovative media and educational technology,
integration, and classroom research. And 2) compare the satisfaction of teachers toward
academic administration of school group Huaynamwan under the Office of Lopburi
Primary Educational Service Area 2 with different person factor had satisfaction, difference
significant 0.05.

Keywords : satisfaction, academic administration

บทนํา
การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนรากฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทางดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเปนผูมองกวางไกล ใฝดี ใฝคิด มีเหตุผล มีวินัย และรูจักรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งมีความรูทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในยุ คโลกาภิวัฒน เพื่อให
ประเทศไทยแขงขันและรวมมือกับประเทศอื่นๆ ในสังคมโลกอยางเหมาะสม กระบวนการศึกษาจะชวยสรางสรรค
สังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูเปนสังคมที่มีความสุข ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ เศรษฐกิจสมดุล
สิ่งแวดลอมยั่งยืน ประเทศชาติมั่นคง และมีสันติกับประเทศเพื่อนบานและเพื่อนรวมโลก โลกในยุคปจจุบัน เปนยุค
โลกาภิวฒ
ั นที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปน
ที่แ ต ล ะประเทศต องเรีย นรูที่ จ ะปรับ ตั ว ใหทั น กับ การเปลี่ ย นแปลงและเตรีย มพรอมที่ จ ะเผชิ ญ กับ กระแสโลก
โดยปจจัยสําคัญคือการพัฒนาคุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยาง
ยิ่ง เพราะจะตองเปน การศึ กษาที่ ทํ าใหศักยภาพที่ มีอยูในตั วคนไดรับการพั ฒนาอยา งเต็ม ที่ ทั้ง ในดา นความรู
ความสามารถ ศักยภาพในดานตาง ๆ เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางสมดุล (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา, 2544 : 1) ดั ง นั้ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหง ชาติ ฉบั บ ที่ 10
(พ.ศ. 2550–2554) ประกาศวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต มีจุดมุงหมายเนนสังคมที่มีความสุขอยาง
ยั่งยืน (Green Society) โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติยึดแนวคิดพื้นฐาน
“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” เปน การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย และสรางคานิยม ชวยให
คนไทยตระหนักถึงความจําเปนและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการทํางาน โดยยึดหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทย ใหมุงสูประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพกาวตามโลกไดอยางเทาทัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549 : 2-3)
ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนระบบขอมูลขาวสาร
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อมีความเจริญกาวหนาไปมากก็ยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษย จึงมีความ
จําเปนที่มนุษยจะตองรูจักพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยูตลอดเวลา เพื่อความอยูรอดไนการดํารงชีวิต
ประเทศที่พัฒนาแลวมีองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งคือ ประชากรของประเทศนั้น ๆ จะเปนผู 'มีคุณภาพ
ซึ่งประชากรจะมีคุณภาพเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษย
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหลามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมี ความสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนา
ประเทศไดอยางเหมาะลมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกดานของประเทศ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545หมวด 5 มาตรา 39
และมาตรา 40 ให กระทรวงกระจายอํ า นาจการบริ หารและการจั ด การศึ ก ษา ทั้ งด า นวิ ช าการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเปนองคคณะบุคคลทําหนาที่กํากับและสงเสริมในการ
บริหารโดยทําใหโรงเรียนเปนฐานหรือศูนยกลางของการบริหาร และจัดการศึกษาที่ตอเนื่องและยั่งยืนที่จะสราง
คุณคา ความรับผิดชอบในการตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยูดําเนินการแกปญหาและจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน
ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อคุณภาพในการเรียนรูของนักเรียนทุกคน (กระทรวงศึกษาธิการ,2545)
งานวิชาการถือเปนงานหลักของโรงเรียน ที่ผูบริหารจะตองเขาใจขอบขายของงานเพื่อจะไดจัดระบบงาน
ใหรัดกุม และมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารงานวิชาการเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนโดยตรง ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจาก
ผลงานทางดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งทางตรงและทางออม แลวแตลักษณะของงานนั้นๆ จะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการนับเปนงาน
ที่สําคัญ เปนหนาที่หลักของโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน ที่จะสรางนักเรียนใหมี
คุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไปไดเปนอยางดี
(กรรณิการ จิตรสาคร, 2554, หนา 2)
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนั้นครูมีบทบาทสําคัญที่สุดในฐานะเปนผูจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมตางๆสรางบรรยากาศในโรงเรียนมีชีวิตชีวา
นักเรียนมีความเพลิดเพลินในการเรียน รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ครูและนักเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
บรรยากาศในการเรียนมีเสรีภาพ ไมถูกควบคุมบังคับดวยกฎเกณฑตางๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความกลัว (ฉวีวรรณ
สวางดวงตา, 2549, หนา 4) ผูวิจัยจึงมองไปที่ประเด็นความพึงพอใจในการบริหารมีสวนชวยผลักดันใหครูได
ปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จดวยความเต็มใจและภาคภูมิใจ เพราะความพึงพอใจในการบริหารยอมกอใหเกิด
ความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานเพื่อจะใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือหนวยงาน (ชาญณรงค เทียนวงษ,
2553, หนา 4) ดังที่ นักวิชาการหลายทานไดใหความสนใจศึกษาคนควาองคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เชน Maslow (Maslow .1970, pp. 69-80) ไดอธิบายความตองการของมนุษยเกิดขึ้นไมสิ้นสุด จึงได
แบงความตองการออกเปนลําดับขั้นหาขั้น กลาวคือ ความตองการทางดานรางกาย ความตองการทางดานสังคม
ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม และความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด แตทฤษฎี
ความพอใจที่ไดรับการยอมรับจากนักวิชาการอยางแพรหลาย คือ ทฤษฎีของ Herzberg and Snyderman
(Herzberg and Snyderman.1959, pp. 60-63) ที่ศึกษาพบวาคนเราตองการความสุ ขจากการทํางานและผลที่
ตามมาก็คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีอยูสองปจจัยคือ ปจจัยกระตุน (Motivation Factor) และปจจัยค้ํา
จุน (Hygiene Factors) ภายใต 10 องคประกอบ ไดแกความสําเร็จของงานการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาที่การงาน เงินเดือน นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน ตามแนวคิดหลักในการบริหารงานวิชาการเปนงานหลัก
ของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจาย
อํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ
คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถ
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
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นักเรียน ชุมชนทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนใหเปนผูที่มีรางกายสมบูรณแข็งแรง ทั้งรางกายและจิตใจ เปนผูที่มีความสามารถในการคิด ใฝรู
มี คุ ณ ธรรม ซื่ อ สั ต ย แ ละสามารถใช ชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข และยึ ด ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลุมโรงเรียนหวยน้ําหวานเปนโรงเรียน ที่มีขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความหลากหลายและความแตกตางในหลายๆดาน ซึ่งกอใหเกิดการบริหารงาน
วิชาการมีประสิทธิภาพยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ไมไดรับการอํานวยความสะดวก และไมไดเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานวิชาการ
จากสภาพและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 วามี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพียงใดเพื่อใชเปนขอมูลวางแผนในการปรับปรุง กระบวนจัดการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อใหครูมีความพึงพอใจ อันจะสงผลดีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ ในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
สมมติฐานการวิจัย
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา, ประสบการณในการทํางาน และ เพศ แตกตางกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาความพึงพอใจดานวิชาการของครูกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามแนวคิดการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเฉพาะ 6 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) คือ 1) ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา 2
ดานการจัดการเรียนรู 3) ดานการวัดการประเมินการเรียนรู 4) ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 5) ดานการวิจัยในชั้นเรียน 6) ดานการบูรณาการ และผูวิจัยไดศึกษาตามทฤษฎีพื้นฐานในการกําหนด
องคประกอบของความพึงพอใจในการบริหารงานที่สําคัญไดแก ทฤษฎี ลําดับขั้นความตองการของMaslow (1970,
p. 158) ทฤษฏีสองปจจัยของ Herzberg and Snyderman (1959, pp. 60-63) โดยศึกษาและเปรียบเทียบตาม
ตัวแปรเพศและประสบการณในการทํางานดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. วุฒิการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกวาปริญญาตรี
3. ประสบการณในการทํางาน
3.1 นอยกวา 5 ป
3.2 5 – 10 ป

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของการบริหารงานวิชาการ
1. เนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา
2. การจัดการเรียนรู
3. การวัดและการประเมินการเรียนรู
4. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
5. การวิจัยในชั้นเรียน
6. การบูรณาการ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เอกสาร
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเครื่องมือที่สรางขึ้น นําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนตัวอยาง นําขอมูลที่รวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย
ประชากร
1. ประชากร ไดแก ครูและบุคลกรทางการศึกษากลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 76 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูและบุคลกรทางการศึกษากลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 63 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางของ Krejcie
and Morgan (1970, p. 608)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง
(IOC) ซึ่งมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประทศ จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
นําแบบสอบถามที่ได รับ กลับ คืนมาคํานวณหาคา ความเชื่อมั่ น (reliability) ตามวิธีการ Cronbach
(1990,pp.202-204) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98 โดยแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เปน แบบสอบถามที่เกี่ยวกับ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั กษณะเปน แบบสํ า รวจ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงาน
วิ ช าการในกลุ ม โรงเรี ย นห ว ยน้ํ า หวาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 ซึ่ ง
ประกอบดวย 6 ดาน มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท
(Likert type) มี 5 ระดับ คือ
คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้ง นี้ ผูวิจัย ดําเนินการเก็บ รวบรวมขอมู ล โดย ขอหนั งสือจากบัณ ฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 63 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage)
2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียน
หวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดย
หาคาเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความตองการพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความตองการพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความตองการพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความตองการพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความตองการพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการวัดและการ
ประเมินการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการบูรณาการ และดานการวิจัยในชั้นเรียน
1.1 ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ไดรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง รองลงมาคือสงเสริมการใชหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกครูเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา และอันดับสุดทายไดแก การประชุมครูเพื่อทํา
ความเขาใจหลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษาตามความจําเปนและความเหมาะสม
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1.2 ดานการจัดการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพึง
พอใจเรีย งลํ า ดับ ค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ย 3 อัน ดั บ แรก ไดแก ส ง เสริมใหค รูจั ด ทํ า แผนการจั ด แผนการจั ด
ประสบการณการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมาคือไดรับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และอันดับสุดทาย ไดแก ใชภูมิปญญา
ทองถิ่นเขามาในการจัดการเรียนการสอน
1.3 ดานการวัดและการประเมินการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน รองลงมาคือ การประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียนของผูเรียน และการจัดหาหรือจัดทํา
เอกสารคูมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อเปนการแนวทางในการวัดและประเมินผลของครู และอันดับ
สุดทาย ไดแก การจัดอบรมวิเคราะหขอสอบใหแกครูผูสอนอยางตอเนื่อง
1.4 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก สงเสริมให
ครูนําสื่อมาใชในการเรียนรูที่สอดคลองกั บแผนจัดการเรียนรูหรือเนื้อหาสาระ รองลงมาคือแนะนําการใชสื่อที่
หลากหลายและเหมาะกับสมกับเนื้อหาสาระ และการใชสื่อ ICT ชวยในการจักกิจกรรมเรียนการสอน และอันดับ
สุดทาย ไดแก สงเสริมใหครูผลิตสื่อ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน
1.5 ดานการวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความ
พึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก การสนับสนุนใหครูเกิดความรวมมือในการทํา
วิจัยในชั้นเรียน รองลงมาคือสนับสนุนใหครูมีความมั่นใจในการดําเนินงานวิจัยเชน ใหคําแนะนํา คําปรึกษา การ
สรางขวัญ กําลังใจ และการเปดโอกาสใหมาเขาอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน และอันดับสุดทาย ไดแก การประชุม
ชี้แจงใหเห็นความจําเปนในการวิจัยในชั้นเรียนอยูเสมอ
1.6 ดานการบูรณาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพึง
พอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก สงเสริม สนับสนุน การบูรณาการเนื้อหาวิชาการ
เขาดวยกัน รองลงมาคือไดรับคําชี้แนะในการจัดทําแผนจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการอยางสม่ําเสมอ
และการอํานวยความสะดวกในการจัดทําแผนจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ และอัน ดับสุดทาย ไดแก
สงเสริมใหครูเขารวมการอบรมในการเขียนแผนจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกัน
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา และดานการจัดการเรียนรู ครูมีความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ครูที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดาน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
1. ครูมีความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการวัดและการ
ประเมินการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการบูรณาการ และดานการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนเปนผูมี
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วิสัยทัศนมีความรู ความสามารถทางวิชาการและบริหารจัดการ มีการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกในการบริหารงาน
วิชาการ
1.1 ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุม
โรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป น รายข อ ครู มี ค วามพึ ง พอใจเรี ย งลํ า ดั บ ค า เฉลี่ ย จากมากที่ สุ ด คื อ เรื่ องได รับ การนิ เ ทศ ติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทําใหครูมีความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนบานเนินพลับ
หวาน ไดมีการจัดการอบรม สัมมนาเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง อบรม
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และคณะครู ทําใหมีความรูในดานการพัฒนาหลักสูตร สอดคลอง
กับความเห็นของ วิชัย ราษฎศิริ (ม.ป.ป. อางถึงใน เกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร, 2547, หนา 71) ที่กลาววา การใช
หลักสูตรและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีการเตรียมบุคลากรใหพรอม
1.2 ดานการจัดการเรียนรู ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวย
น้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหครูมีความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบานเนิน
พลับหวานใหความสําคัญของการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน ผูบริหารจึงสงเสริมใหครูผูสอนวางแผนการจัดการ
เรียนรูใหกับนักเรีย น โดยเน นการเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเป นสํา คัญ รวมทั้ งไดมี การสงเสริมใหครูมี พัฒนา
กระบวนการจัด การเรียนรูโ ดยเนน ผูเรียนเปน สําคัญ เพื่อใหค รูวางแผนการจั ดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิ ภาพ
ประสิทธิผล สอดคลองกับ รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 58-57) ที่กลาววา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูที่เรียกวา การปฏิรูปการเรียนรู ในสวนที่เกี่ยวของกับวิธีการสอนของครู ซึ่งครูตองสอนโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง รูจักคิดวิธีการดําเนินชีวิตและมีทักษะใน
การเผชิญปญหาตางๆ ได
1.3 ดานการวัดและการประเมินการเรียนรู ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการใน
กลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นใหม โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 คอยกํากับ เปนเรื่องที่ผูบริหารโรงเรียนตองคอยสงเสริมสนับสนุนใหครูสรางเครื่องมือในการวัดผล
ประเมินผลที่มีคุณภาพ กํากับติ ดตามใหเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนด สอดคลองกับ กับ รุจิร ภูสาระ
และจันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 58-76) ที่กลาววา การประเมินตามสภาพจริงเปนวิธีการที่เนนงานการปฏิบัติ
ที่นักเรียนแสดงออก เนนกระบวนการเรียนรู ผลผลิต และแฟมสะสมผลงาน การประเมินตามสภาพจริงชวยในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง
1.4 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ความพึงพอใจของครูตอการ
บริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ การ
สงเสริมใหครูนําสื่อมาใชในการเรียนรูที่สอดคลองกับแผนจัดการเรียนรูหรือเนื้อหาสาระ ทั้งนี้เนือ่ งจาก ครูจะตองหา
เทคนิควิ ธีการสอนแบบใหมๆ พั ฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและเนื้อหา สอดคลองกับ (อางถึงใน ฉัตรชัย ตนกลา ขวดชัยภูมิ. ออนไลน 2554) ที่กลาววา ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จนั้น ครูผูสอนจะตองทําการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอม ๆ ไป
กับการผลิตและการใชสื่อการเรียนรู
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1.5 ดานการวิจัยในชั้นเรียน ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวย
น้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ การสนับสนุนใหครูเกิดความรวมมือในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารโรงเรียนบานเนินพลับหวานไดมีการจัดสงครูเขารวมอบรมงานการทําวิจัยในชั้น
เรียน แลวยํามาขยายผลใหกับครูในโรงเรียน สอดคลองกับ สุภัทรา เอื้อวงศ (2554) ที่กลาวไววา การวิจัยถือเปน
เครื่องมือสําคัญที่ทําใหเกิดความคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู อาจารยเกิดขึ้นเปนรูปธรรมขึ้น และเปน
การดําเนินการเชิงวิทยาศาสตรที่จะชวยพัฒนาการเรียนการสอนของครูอยางแทจริง
1.6 ดานการบูรณาการ ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวย
น้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ การสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการเนื้อหาวิชาการ
เขาดวยกัน ซึ่งผูบริหารโรงเรียน ไดจัดสงครูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําแผนการจัดการเรียนรูเชิงบูรณา
การใหกับครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความสอดคลองสามารถนําความรูและ
ทัก ษะที่ ไ ด ไ ปแกไ ขป ญ หาด ว ยตนเอง และสามารถนํ า ไปประยุ กต ใช ใหเกิ ด ประโยชน ไ ดจ ริง ในชี วิ ต ประจํ า วั น
สอดคลองกับ วารุณี คงมั่น กลาง (2554) ไดกลาวไววา ศาสตรทุ กศาสตรไม อาจแยกจากกัน โดยเด็ดขาดได
เชนเดียวกับวิถีชีวิตของคนที่ตองดํารงอยูอยางประสานกลมกลืนเปนองครวม การจัดใหเด็กไดฝกทักษะและเรียนรู
เนื้อหาตาง ๆ อยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน จะทําใหการเรียนรูมีความหมายสอดคลองกับชีวิตจริง
2. การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนบานเนินพลับหวาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา และดานการจั ดการเรียนรู ครู
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเปนเพราะวาการศึกษาที่ตางกันมีสวนใน
ทัศ นคติ ในการพิจ ารณาความพึ งพอใจของครูต อการบริหารงานวิ ช าการในกลุม โรงเรีย นหว ยน้ํ า หวาน สั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สอดคลองกับงานวิจัยของ ยิ่งพันธ สงวนศักดิ์ (2550) การ
ดําเนินงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 ความพึ งพอใจของครูต อการบริหารงานวิช าการในกลุมโรงเรีย นหว ยน้ํ าหวาน สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ครูที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดาน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน มีผดุง (2550) ไดทําการศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ดานปจจัยแรงจูงใจและปจจัยค้ําจุนโดยรวมอยูในระดับมาก และผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจําแนกตามประสบการณการทํางานพบวาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ พรศิริ กิจเกษตร
กุล (2553) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู โรงเรียนขนาดกลาง อําเภอบานบึง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู โรงเรียน
ขนาดกลาง อําเภอบานบึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน
โดยรวมพบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกับขาราชการครูที่มีประสบการณในการทํางานนอย
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ
พงษศิริ สามารถ (2554) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูที่มีตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา ความพึงพอใจของขาราชการครูที่มีตอการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกจามประสบการณในการทํางานมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ด านการวัด และการประเมินการเรียนรู จากผลการศึ กษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงาน
วิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวาระดับ
ความพึงพอใจครูในเรื่อง การจัดอบรมวิเคราะหขอสอบใหแกครูผูสอนอยางตอเนื่อง อยูในอันดับสุดทาย ผูบริหาร
จัดควรจัดอบรมวิเคราะหขอสอบใหแกครูผูสอนอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาครูใหมีความรูมากยิ่งขึ้น
2. ดานการจัดการเรียนรู จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียน
หวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวาระดั บความพึงพอใจครูในเรื่องใช
ภูมิปญญาทองถิ่นเขามาในการจัดการเรียนการสอน อยูในอันดับสุดทาย โรงเรียนควรสนับสนุนกระตุนใหครูนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหมๆเขามาในการจัดการเรียนการสอน
3. ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ
ในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวาระดับความพึง
พอใจครูในเรื่อง การประชุมครูเพื่อทําความเขาใจหลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษาตามความจําเปนและ
ความเหมาะสม อยูในอันดับสุดทาย โรงเรียนตองกําหนดเป นในแผนปฏิบัติการประชุมครู ชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร
การนําหลักสูตรไปใชภาคเรียนละ 2 ครั้ง และกํากับติดตามคอยใหความชวยเหลือครูเมื่อพบปญหา
4. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอ
การบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
พบวาระดับความพึงพอใจครูในเรื่อง สงเสริมใหครูผลิตสื่อ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน อยูในอันดับสุดทาย
โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน และควรมีการพัฒนาโดยจัดอบรมหรือส งครู
เขารับการอบรมเกี่ยวกับการใชสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมทุกป
5. ดานการบูรณาการ จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียน
หวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวาระดับความพึงพอใจครูในเรื่อง
สงเสริมใหครูเขารวมการอบรมในการเขียนแผนจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกัน อยูในอันดับ
สุดทาย โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูโดยจัดอบรมหรือสงครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการการ
เขียนแผนจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกัน
6. ดานการวิจัยในชั้นเรียน จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุม
โรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวาระดับความพึงพอใจครู
ในเรื่อง การประชุมชี้แจงใหเห็นความจําเปนในการวิจัยในชั้นเรียนอยูเสมอ อยูในอันดับสุ ดทาย โรงเรียนควรจัดให
ครูสวนรวมในการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดการประชุมครูชี้แจงเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ
1 ครั้ง และกํากับติดตามคอยใหความชวยเหลือครูเมื่อพบปญหา

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาถึงสาเหตุหรือปจจัยที่ สงผลตอความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุม
โรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในดานการวิจัยในชั้นเรียน
เนื่องจากผลการวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย
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2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูกลุม
โรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
3. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไขปญหาในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ของครูกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
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ความสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3
The Relationship between Administrators’ Roles and Building of Professional
Learning Community among the Schools in Fang District under the Office of
Chiang Mai Primary Educational Service Area 3

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษาวิทยา

ปยะนุช อินตะวงค
สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร. สันตชัย พูลสวัสดิ์
ภาควิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางผูบริหารสถานศึกษาตอการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพของสถานศึกษา ของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนใน
อําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จํานวน 287 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น .975 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน
2. การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน
3. ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูง รายดานมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 3 ดาน และระดับ
ปานกลาง 1 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ :

ความสั ม พั น ธ , บทบาทของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา, การสร า งชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู
ทางวิชาชีพ

Abstrat
The purposes of this study were 1) to study the roles of schooladministrators, 2)
to examine the building of professional learning community, and 3)to investigate the
relationship between school administrators and the building ofprofessional learning
community of the schools in Fang district under the Office of Chiang Mai Primary
Educational Service Area 3. The samples were 287 administrators
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and teachers of the schools in Fang district under the Office of Chiang Mai Primary
Educational Service Area 3. The instrument tools used to collect data was the fivescale questionnaire with the reliability at .975. The statistics used for data analysis
were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient.
The results showed that;
1. The school administrators’ roles among the schools in Fang district under the
Office of Chiang Mai Primary Educational Service Area 3 as overall were rated as the
high level while considering in each aspect, it found that all aspects were rated as the
high level.
2. Building the professional learning community in Fang district under the Office
of Chiang Mai Primary Educational Service Area 3 as the overall were at the high level.
Considering in each aspect showed that all aspects were at the high level.
3. The relationship between school administrators and the building of
professional learning community of the schools in Fang district under the Office
of Chiang Mai Primary Educational Service Area 3 as a whole had the positive
relationship in the fairy high level. There were 3 aspects for the high level of relationship
and one aspect for moderate level with the statistical significant at .01.
Keywords :

relationship, school administrators’ roles, building the professional
learning community

บทนํา
ในโลกยุคปจจุบันเทคโนโลยี ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเปนไปอยางรวดเร็ว เนื่องมาจาก
อิทธิพลของ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งนําไปสูโลกยุคไรพรมแดน ทําใหเด็กที่เกิดมา
ในยุคใหม หรือเด็กยุคศตวรรษที่ 21 จําเปนตองมีสมรรถนะที่แตกตางไปจากเด็กในยุคศตวรรษที่ 19 หรือ 20
เนื่องจากอดีตที่ผานมา พบวาในดานการจัดการศึกษาของประเทศไทย ผูเรียนไมไดรับการสนองตอบใน สิ่งที่
ตนเองสนใจ การเรียนรู เกิดจากครูหรือผูอื่นเปนผูถายทอดซึ่ง มุงทักษะดานการฟง พูด และเขียน แตขาดทักษะ
ดาน กระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห ไมสามารถนําความรูมา ประยุกตใชเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน
อยา งเหมาะสม (สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2543 : 3) ฉะนั้น การที่จ ะทํ าใหผูเรียนมี
ความสามารถหรือสมรรถนะในการแขงขันในสังคมโลกในปจจุบันได จําเปนตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพ องคการ
ที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาคน จําเปนตองมีผูบริหารที่มีความเปนผูนําที่ดีดวย เพราะผูนํามี ความสําคัญตอ
หนวยงาน ตอผูใตบังคับบัญชา ตอสวนรวม ผูนําเปนบุคคลที่ทําให องคการประสบความกาวหนาและบรรลุผล
สําเร็จ (ขนิษฐา โพธิสินธุ , 2550 : 1) ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเปนตองเปนผูมีความรูและ
สมรรถนะ เพื่อใหเปนผูที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง และจริงจัง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2545) เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยมีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันวา
การที่ผูบริหาร ซึ่งเปนบุคลากรที่สําคัญทีสุด ที่จะเอื้อใหครูมีประสิทธิภาพ ผูบริหารที่มีอิทธิพลตอการสรางโอกาส
และกระตุ น ให ค รู แ ละนั ก เรี ย นได เ รี ย นรู รว มกั น ผู บ ริ ห ารที่ มี ลั ก ษณะเป น ผู นํ า มี ค วามรู และความทํ า ให
บรรยากาศในโรงเรียนสงผลดีตอการปฏิบัติงานของครู ที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนในที่สุด (ภาวิณี ศรีสุข
วัฒนานันท และคณะ. 2538)
โดยมีอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใช เพื่อสงเสริมความเปนมืออาชีพดังกลาว คือ การสราง ชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เนื่องจากชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเปน
กระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรูจากการปฏิบัติงานของกลุมบุคคลที่มารวมกัน โดยมุงเนนและ
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สงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเปนองครวม ดังเชนที่ วิโรจน สารรัตนะ (2544, หนา 1) กลาวโดยสรุปไววา
ชุมชนแหงการเรียนรู หรือ องคการแหงการเรียนรู เปนองคการทีสมาชิกในองคการมีความตื่นตัวและมีแรง
บันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง มีความคิดริเริ่มที่จะสรางสรรคสิ่งแปลกๆใหมๆ ใหเกิด
ขึ้นกับองคการ มีความสัมพันธเพื่อการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิก ตัวองคการเอง โดยภาพรวมจะเปนองคการ
ที่มุมแสวงหาความเปนไปไดและโอกาสเพื่อการพัฒนา เพื่อความเติบโตและเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่ง
ใหมๆอยางตอเนื่อง
ความคิดเชนเดียวกันนี้ไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศหลากหลายชิน้ ที่บงบอกถึง
ผลดีที่เกิดกับครูผูสอนและผูเรียนจากการสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ขึ้นภายในโรงเรียนไมวาจะ
เปนการศึกษาของ Hord (1997) ที่อธิบายถึงผลดีที่เกิดขึ้นแกครูผูสอน พบวา ครูผูสอนสวนใหญรูสึกโดดเดี่ยวใน
การทางานนอยลง ผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนมากขึ้นและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติใหบรรลุ
พั น ธกิ จ ขององค ก ร รู สึ ก รั บ ผิ ด ชอบเป น กลุ ม ต อ พั ฒ นาการของผู เ รี ย น เกิ ด พลั ง ในการเรี ย นรู
(Powerful Learning) ที่สงผลใหการสอนในชั้นเรียนมีผลดียิ่งขึ้น
จากการศึกษางานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) จะพบวา การ
ใหชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของการบริหารขับเคลื่อนโรงเรียนนั้น เปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพ
และสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการยกระดับการศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูเรียนใหทัดเทียมกับสากล อีกทั้ งเปนการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเห็น ความสําคัญของการ
ออกแบบ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียน ใหตรงตามความตองการของตัวผูเรียนเองและตอ
สัง คม อีกทั้ ง ยัง จะช วยสรา งความสามั คคีแก หมู คณะ กระตุ น ใหเกิด การวางแผนลงมื อปฏิ บัติ และเพิ่ ม พู น
คุณลักษณะที่จําเปนของผูเรียนใหเกิดขึ้น โดยอาศัยความรับผิดชอบรวมกันของครูทั้งโรงเรียน และสถานศึกษาก็
จะมีเครือขายรวมปฏิบัติภายในทองถิ่น
ดังนั้นในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู ผูวิจั ยในฐานะครูผูสอนจึงมี ความสนใจที่จะ
ศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของผูบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ที่กําลัง
ดําเนินการอยูวามีลักษณะในการบริหารจัดการอยางไร ทั้งนี้เพื่อจะใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
2. เพื่อศึกษาการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผูบริหารสถานศึกษาต อการสรางชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพ
ของสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 โดยศึกษาตัวแปรอิสระคือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 6) แบง
บทบาทของผูบริหารครอบคลุม ทั้ง 4 งาน ดังนี้
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1.) การบริหารงานวิชาการ
2.) การบริหารงานบุคคล
3.) การบริหารงบประมาณ
4.) การบริหารงานทั่วไป
และศึกษาตัวแปรตาม คือ การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามแนวคิดของฮอรด (Hord,1997.) มี 5
มิติ ดังนี้
1.) การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน
2.) การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน
3.) กลุมการเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรู
4.) การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
5.) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

บทบาทของผูบริหาสถานศึกษา
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานบุคคล
3. การบริหารงบประมาณ
4. การบริหารงานทั่วไป

การดําเนินการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
1. การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน
2. การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน
3. กลุมการเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรู
4. การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร และครูผูสอนสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 รวมทั้งสิ้น จํานวน 681 คน ไดแก
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารทั้งหมด จํานวน 48 คน ครูผูสอนที่ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยการใชตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan,1970 : 8) โดยวิธีแบบงายงาย (Simple
random sampling) ดวยการสุมอยางงายตามสัดสวนของจํานวนครู ไดกลุมตัวอยางครูผูสอน จํานวน 239 คน
รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 287 คน ดังแสดงในตาราง
ตําแหนง
ครูผูสอน
ผูบริหารสถานศึกษา
รวม

ประชากร
633
48
681

กลุมตัวอยาง
239
48
287
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุระดับ
การศึกษา ตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขนาดสถานศึกษา ในโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 เปนแบบตรวจสอบรายการโดยมีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่
กําหนดคําตอบไวให (Forced Choice)
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ ย วกับ แบบสอบถามเกี่ย วกับ บทบาทของผู บ ริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 เปนแบบ
มาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยจัดเรียง
เนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคิดและทฤษฎีของ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2543 : 82 - 84)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนใน อําเภอ
ฝาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 เปนแบบมาตราประมาณคา ( Rating
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดโดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคิดและ
ทฤษฎีของ ฮอรด (Hord, 1997 : 201 – 208)
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพื้นฐานโดยแจกแจงความถี่
ของขอมูลและหาคารอยละ (%)
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ทั้งในภาพรวม รายดานและรายขอ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (X ̅)
ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิ ด ของ บุ ญ ชม ศรีส ะอาด
(2545 : 100)
3. วิเคราะหการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ในภาพรวม รายดานและรายขอ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย( X ̅)
ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิ ด ของ บุ ญ ชม ศรีส ะอาด
(2545 : 100)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับการบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานงบประมาณ เมื่อพิจารณาเปน
รายดานปรากฏดังนี้
1.1 ดานการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา เปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ
1.2 ดา นการบริหารงานบุคคลของผู บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา เปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารดําเนินการการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามภาระงานที่รับผิด ชอบไดสอดคลองกับความตองการจําเปนในการ
พัฒนาของสถานศึกษา
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1.3 ด า นการบริหารงานทั่วไปของผู บ ริหารสถานศึ กษาของโรงเรีย นในอํา เภอฝาง สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา เปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารสํารวจปญหา ความตองการ
จําเปนของงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป และจัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการบริหารงานทุก
1.4 ดานการบริหารงานงบประมาณของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา เปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดการปรับปรุง
กรอบงบประมาณรายจายใหสอดคลองกับกรอบวงเงินที่ไดรับ มีการวิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตอง
ดําเนินงานเบิกจายตามมาตรฐานโครงสรางสาย
2. ผลการศึกษาระดับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคคล การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน และกลุมการเรียนรูและ
การประยุกตใชการเรียนรู เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังนี้
2.1 ดานการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกันของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณา เปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ
2.2 ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ
2.3 ดานการมีเงื่อนไขที่สนับสนุนของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา เปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึ กษามีเงื่อนไขของโครงสราง
และรวมกับชุมชนในการใชเวลากระบวนการพัฒนาผูรวมงานทุกฝาย
2.4 ดานการสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกันของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ
2.5 ดานกลุมการเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารและ
ครูเกิดขอผูกมัดรวมกันในการพัฒนาโรงเรียนใหเกิดความสําเร็จ โดยใชความสรางสรรค และหาแนวทางแกไข
ปญหา นําไปสูการปรับปรุงโรงเรียนที่สอดคลองกับสภาพ
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01 โดยมีคา สัมประสิทธสหสัมพันธอยูระหวาง 0.576 ถึง 0.683 เมื่อพิจารณาความสัมพันธในแตละ
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา มีความสัมพันธกันระดับคอนขางสูง 3 ดาน
และระดับปานกลาง 1 ดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ ดานการบริหารงานทั่วไป รองลงมาคือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานงบประมาณ และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานปรากฏดังนี้
3.1 ดานการบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีวามสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
3.2 ดานการบริหารงานวิชาการ ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การสรา งชุ ม ชนแห ง การเรีย นรูท างวิ ช าชี พ ของโรงเรีย นในอํา เภอฝาง สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
3.3 ดานการบริหารงานบุคคล ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
3.4 ดานการบริหารงานงบประมาณ ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริ หารสถานศึกษา
กับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 มีประเด็นสําคัญควรแกการนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. การศึกษาบทบาทของผู บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกเปนรายดานโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอฝาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาสวน
ใหญเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงกมล กิ่งจําปา (2555 : 82)
1.1 ดานการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการ
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสวนใหญตองการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่ตนเอง
บริหาร โดยเนนเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทําใหมีบทบาทในการบริหารวิชาการ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะนุช ประมาโส (2554 : 77)
1.2 ดา นการบริหารงานบุคคลของผูบ ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอํา เภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนงานบริหารงานบุคคลเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนานางานอื่นๆ บุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนลวนมีความจําเปนตอการบริหารงานในทุกๆดาน ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงเปนงานที่ขาด
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วลีภรณ จงแกววัฒนา (2553 :76)
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1.3 ด านการบริหารงานทั่ วไปของผูบ ริหารสถานศึก ษาของโรงเรียนในอํา เภอฝาง สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติง านดานการบริหารงานวิชาการ
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานบริหารงานทั่วไปเปนงานที่ครอบคลุมงานหลายดานของโรงเรียน
ทั้งงานกิจการนักเรียน งานปกครอง งานกิจกรรมนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานสัมพันธชุมชน รวมถึง
งานดูแลสภาพแวดลอมในโรงเรียนอีกดวย เปนงานที่มีความสําคัญเพราะทําใหเห็นถึงสภาพภายนอกและบริบท
ของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษดา สุภศร (2552 : 78)
1.4 ดานการบริหารงานงบประมาณของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3 มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ง านด า นการบริ ห ารงาน
งบประมาณเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานบริหารงานงบประมาณ เปนปจจัยที่สําคัญกับการ
บริหารสวนอื่น ผูบริหารจึงมีบทบาทในการบริหารงานงบประมาณเพื่อใหแผนการใชงบประมาณของโรงเรียนมี
ระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย สุดเลิศ (2550 : 75)
2. การศึกษาระดับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
อําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกเปนรายดานโดยรวมเฉลี่ยอยู
ในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ไดแก การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล การมีเงื่อนไขที่
สนับสนุน การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน และกลุมการเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปน
เพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาใหการสนับสนุนในเรื่องของการเปนผูนํารวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กิติศักดิ์ เสนานุช (2559 : 2)
2.1 ดานการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกันของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปดโอกาส และสนับสนุนใหคณะครูและผูมีสวนเกี่ยวของใน
สถานศึกษาไดทํางานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทูล ทาชา (2559 : 329)
2.2 ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารใหครูผูสอน และผูรวมงานไดแสดงคามคิดเห็น และยอมรับ
ความคิดเห็นของแตละบุคคลเพื่อนําแนวคิดของหลายๆฝาย มาประยุกตใชซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา
เจริญภูมิ (2558 : 70)
2.3 ด า นการมี เ งื่ อ นไขที่ ส นั บ สนุ น ของโรงเรี ย นในอํ า เภอฝาง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการมีเงื่อนไขที่สนับสนุนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักการบริหารของผูบริหารมีการสรางเงื่อนไขของโครงสรางในกระบวนการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพอยางเปนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา เจือบุญ (2557 : 73)
2.4 ดานการสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกันของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดวิสัยทัศน การที่ใหผูรวมงาน
รวมกันสรางคานิยม การกําหนดวิสัยทัศนรวมกันกับผูบริหารเปนการใหเกียรติกับผูรวมงาน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มนตรี อารีราษฎร (2557 : 48)
2.5 ดานกลุมการเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานกลุม
การเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรูเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเนนการทําใหครูและ
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ผูที่เกี่ยวของเกิดขอผูกมัดในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดความสําเร็จ มุงพัฒนาไปในทิศทาง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 : 123)
3. การศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .01 โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธอยูระหวาง 0.576 ถึง 0.683 เมื่อพิจารณาความสัมพันธในแต ละ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา มีความสัมพันธกันระดับคอนขางสูง 3 ดาน
และระดับปานกลาง 1 ดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ ดานการบริหารงานทั่วไป รองลงมาคือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ ซึ่งหากผูบริหาร
สถานศึกษามีบทบาทในการบริหารสถานศึกษาในทางบวกนั้นจะสงผลใหสถานศึกษามีกระบวนการสรางชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพที่มากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากผูบริหารเปนผูนําของสถานศึกษา ปจจัยหนึ่งที่ผลตอ
การขับเคลื่อนกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของสถานศึกษาคือผูบริหารจะตองมีบทบาท
ของผูบริหารที่ชัดเจน ทั้งนี้จะทําใหครูและบุคลากรของสถานศึกษานั้นสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศั กยภาพ
และบรรลุเปาประสงคที่สถานศึกษาตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ สมชาย สุดเลิศ (2550 : 75)
3.1 ดานการบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูผูสอนใหความสําคัญ
ในงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุลีพร เกลี้ยงสง (2558 : 25)
3.2 ดานการบริหารงานวิชาการ ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การสรา งชุ ม ชนแห ง การเรีย นรูท างวิ ช าชี พ ของโรงเรีย นในอํา เภอฝาง สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานบริหารวิชาการเปน
ผลที่แสดงถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ การที่ผูบริหารมีบทบาทดานการบริหารงานวิชาการ
ที่ดี จะส ง ผลใหครูผู สอนและผู รว มงานใช นวั ต กรรมต า งๆ เป น แนวคิ ด ในกระบวนการ PLC เพื่อพั ฒ นา
สถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา เจือบุญ (2557 : 73)
3.3 ดานการบริหารงานบุคคล ความสัมพันธระหวา งบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ การ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานบุคคลเปนงานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนการของการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นาถธิดา เจริญสุข (2557 : 50)
3.4 ดานการบริหารงานงบประมาณ ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีบทบาทในการวางแผน ใน
การบริหารงาบประมาณ เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการใชงบประมาณประจําปเปนไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา เจริญภูมิ (2558 : 70)
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ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้
1. จากผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้ดานการบริหารงานวิชาการมีระดับการปฏิบัติมากเปนลําดับแรก ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนํา
บทบาทการบริหารงานวิชาการเปนจุดแข็งของการบริหารงานทั้งโรงเรียน สรางงานใหเกิดผลโดยเนนเรื่องการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหดีขึ้น
2. จากผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้ดานการบริหารงานบุคคลมีระดับการปฏิบัติมากเปนลําดับที่ 2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควร
สงเสริมการปฏิบัติงานบุคคล โดยการเนนการพัฒนาครู สนับสนุนใหครูไดเขารับการพัฒนาอยางสมเหตุสมผล
3. จากผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไปเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้ดานการบริหารงานทั่วไปมีระดับการปฏิบัติมากเปนลําดับที่ 3 ผูบริหารควรเนนการพัฒนางาน
การบริหารงานทั่วไป ไมวาจะเปนบริบทตางๆ ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน งานอาคารสถานที่ งาน
สัมพันธรวมกับชุมชน ลวนเปนงานที่เปนภาพลักษณของ
4. จากผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานงบประมาณเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้ดานการบริหารงานงบประมาณมีระดับการปฏิบัติมาก เปนลําดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงควรใหความสําคัญในการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียน โดยการดําเนินการจัดระบบการ
บริหารงานงบประมาณใหเปนไปตามระบบที่วางไว เพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใสในการบริหารงาน
5. จากผลการศึกษาพบวา การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการสนับสนุน
และการเปนผูนํารวมกันเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับแรก ทั้งนี้ผูบริหารควรดําเนินการสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพโดยเนนการมีสวนรวมระหวางครูผูสอนและผูบริหาร เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันเปนทีม มุง
ใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
6. จากผลการศึกษาพบวา การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคคลเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 2 ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลเปนสิ่งที่ควร
ปฏิบัติในการบริหาร การที่ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆจะทําใหผูบริหารไดเห็นแนวคิดที่มีความ
หลายหลายจากหลายบุคคล
7. จากผลการศึกษาพบวา การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานการมีเงื่อนไขที่
สนับสนุนเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 3 ทั้งนี้การมีเงื่อนไขที่สนับสนุนเปนเหมือนตัวกําหนดแนวทางในการ
บริหารการศึกษา ผูบริหารควรใชหลักการมีเงื่อนไขสนับสนุนในการสรางชุ มชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพกับ
บุคลากรทุกฝาย
8. จากผลการศึกษาพบวา การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานการสรางคานิยม
และวิสัยทัศนรวมกันเฉลี่ ยอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 4 ทั้งนี้การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกันจะทําให
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ผูรวมงานมีแรงบันดาลใจในการทํางาน การที่ผูบริหารเห็นความสําคัญและเปดโอกาสใหผูรวมงานไดกําหนดการ
บริหารรวมกับผูบริหาร จะทําใหสามารถบริหารงานไดดวยความสะดวกและเปนไปตามแผน
9. จากผลการศึกษาพบวา การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานกลุมการเรียนรูและ
การประยุกตใชการเรียนรูเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ดังนั้นผู บริหารจึงควรเนนการนําผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ทั้งครูผูสอน ชุมชน องคกรตางๆ รวมกันประยุกตใชความรู หาแนวคิด นวัตกรรมที่
ทันสมัย มาใชในการแกไขปญหาที่นํามา PLC กันไดสําเร็จลุลวงและเกิดประสิทธิผล
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การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง ประสงคของนักเรียนโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ
Paren’s Participation to Strengthen The Desirable Characteristics of Student at
Phrapathom Wittayalai 2 Luangphongoen Anusorn School

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษาสาร

พรพรรณ ถาวร
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร. กฤษฎิ์ กิตติฐานัส
ภาควิชา ศึกษาศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1)เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส ว นร ว มของผู ป กครองในการเสริ ม สร า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 จําแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และอาชีพ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2 หลวงพอเงินอนุสรณ จํานวน 261 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่ มอรแกน ไดจํานวน
155 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.976 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสถิติ t – test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา
1. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย ของการมีสวนรวมของผูปกครองโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งดานมีจิตสาธารณะมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
ไดแก ดานความมีวินัย ดานรักความเปนไทย และ ดานความมุงมั่นในการทํางาน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
ดานความใฝเรียนรู
2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมและรายดานจําแนกตามเพศพบวา แตกต างกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพโดยภาพรวมและราย
ดานพบวา ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ การมีสวนรวม, ผูปกครอง และ คุณลักษณะอันพึงประสงค
ABSTRACT
The purpose of this research was 1) To study the level of parents’ participation to
strengthen the Desirable characteristics of students at Phra Pathom Wittayalai2
Luangphongoen Anusorn School. 2) To compare the parents’ participation of the
students in Mattayom 1-3 at Phra Pathom Wittayalai2 Luangphongoen Anusorn School,
by classify according to the gender, age, education qualification and occupation. The
population of this research included students’ parents and students of PhraPathom
Wittayalai2 Luangphongoen Anusorn School, 261 people. To determine the size of
Sample group according to the schedule’s Krejcie and Morgan, 155 people. The
instrument used for collection the data is a questionnaire which according to the
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evaluation scale has five levels of reliability at 0.98. The statistics used to analyze data
were Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, T-test and One-Way ANOVA.
The result found that:
1. The Mean and Standard deviation results of parents’ participation at Phra
Pathom Wittayalai2 Luangphongoen Anusorn School. Overall, at a high level and the
Public consciousness at an average secondary. Include: discipline, Thailand patriotism
and the commitment to work. And the lowest average was the seeking knowledge.
2. The comparison of parents’ participation to strengthen the Desirable
characteristics of students at PhraPathom Wittayalai2 Luangphongoen Anusorn School.
Overall and each point classify according to the gender found that significantly different
at level .05. But the, age, education qualification and occupation in overall and each
point found that no difference.
Keywords : Participation, Parent and Desirable characteristics

บทนํา
สังคมไทยในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ความเจริญทางเทคโนโลยีทําใหการ
ติดตอสื่อสารกันนั้นทําไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการเขาถึงสื่อตางๆอยางรวดเร็วนั้นมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย ทําใหสงผลกระทบกับสังคมไทยและนักเรียนไทยในหลายๆดาน ทั้งนี้ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
ดูแลนักเรียนควรตระหนัก และใหความสําคัญกับนักเรียนใหมากขึ้นเพื่อปกปอง ดูแลไมใหนักเรียนนั้น
ปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกที่ควร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมีนโยบายมุงเนนในสวนของการให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมทั้งในดานการเมือง ดานการจัดการศึกษาในทองถิ่นของตนเองไดมากขึ้น
เนนการระดมสรรพกําลังทุกสวนเพื่อการศึกษา เชน ครอบครัว ชุมชน รัฐ เอกชน องคกรเอกชนและ
สื่อมวลชน ซึ่งตองตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันในการจัดการศึกษารวมกันไมผลักเปนภาระของ
รัฐในการจัดการศึกษาเพียงอยางเดียว
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 5) ไดกลาวเอาไวใน มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 18 - 19) การใหผูปกครองมีสวนรวมและมีหนาที่ในการจัดการศึกษา
ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช
2545 ถือเปนเรื่องสําคัญมาก จําเปนตองสรางความเขาใจใหแกผูที่เกี่ยวของทุกคนในสังคมทราบเกิดตระหนัก
และรับผิดชอบรวมกัน เพราะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ปวงชนจึงตองรวมกัน
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ผูปกครองจึงเปนกําลังสําคัญที่จะชวยใหการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ภารกิจ
สําคัญไดแ ก การช วยเหลือ การใหความรู การรวมเรียนรูการเปน ผูใหและรับขอมูล และการจัดการเรียนรู
เพิ่มเติม ดังนั้น ความคิดเห็นของผูปกครองที่มี ตอการศึกษาจึงเปนตัวกําหนดวานักเรียนจะไดรับการศึกษา
อยางไร
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2552 : 8) ไดกลาววา การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง ในการบริหาร
การศึ กษานั้ น ถือ ว า เป น หั ว ใจของการปฏิรู ป การศึ ก ษาที่ หลายประเทศใหค วามเอาใจใส อย า งจริ ง จั ง ด ว ย
ผลการวิจัยดานครอบครัวในรอบ 30 ปที่ผานมา พบวา ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางพอแม ผูปกครองและ
โรงเรียน นอกจากจะทําใหเด็กประสบผลสําเร็จในดานวิชาการแลวยังมีสวนชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ที่นําไปสูความกาวหนาของชีวิตตอไปในอนาคต ในประเทศตางๆ จึงมี
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องคมากมายที่สงเสริมบทบาทของพอ แม ผูปกครอง ในการใหคําปรึกษาแนะนํา รวมถึง อบรมพอแมเพื่อใหมี
ความพรอมในการทําหนาที่เปนผูแทนเขารวมกิจกรรม
บทบาทของการมี ส ว นรว มในการจั ด การศึก ษาของผู ป กครองกั บ โรงเรีย น นํ า ไปสู การมี ส ว นร ว ม
สนับสนุน สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน ระหวางครู ผูปกครองนักเรียนและชุมชน ทุกฝายสามารถประสาน
ความรวมมือในการสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนในเรื่องใดบาง ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ดังนั้นสามารถกลาวไดวา ในการดูแลนักเรียนนั้นมิใชเพียงหนาที่ของครู หรือโรงเรียนเทานั้น แตจะตอง
มีการรวมมือกันทุกฝาย ไมวาจะเปนชุมชนหรือผูปกครอง โดยจะตองรวมกันสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
คุณลักษณะตางๆที่ดีงาม เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนนั้นเปนคนดี และเติบโตเปนพลเมืองที่ดีของสังคมดวย
จากสภาพความเปนมา ความสําคัญของปญหาผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ วามีสวนรวม
ในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคขอใดมากที่สุด เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงแกไข
และพัฒนาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมีผูปกครองเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง
ประสงคใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดั บ การมี ส ว นรวมของผู ป กครองในการเสริม สรา งคุ ณ ลั ก ษณะอันพึ ง ประสงค ของ
นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากแนวคิด และทฤษฎี เกี่ย วกับ การมีส วนรวมของผูป กครองในการเสริมสรางคุ ณลักษณะ อันพึ ง
ประสงคของนักเรียน ผูวิจัยไดนําแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 5) มาประยุกตเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษาครั้งนี้และนําเสนอกรอบแนวการวิจัยไว 8 ดาน ดังนี้ 1)ความรักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ความซื่อสัตย
สุจริต 3) ความมีวินัย 4) ความใฝเรียนรู 5) การอยูอยางพอเพียง 6) ความมุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปน
ไทย 8) มีจิตสาธารณะ
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

องคประกอบการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
เสริมสรางคุณลักษณะ อันพึงประสงคของนักเรียน
1. ความรักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ความซื่อสัตยสุจริต
3. ความมีวินัย
4. ความใฝเรียนรู
5. การอยูอยางพอเพียง
6. ความมุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จํานวน 261 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จํานวน 155 คนกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan) แลวจึงสุมกลุมตัวอยางอยางงาย
2. ตั วแปรที่ศึกษา ได แก ระดั บการมี สวนรวมในการเสริมสรางคุณลั กษณะอัน พึง ประสงค ของ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จํานวน 8 ดาน ไดแก 1) ดานความรักชาติ
ศาสน กษัตริย 2) ดานความซื่อสัตยสุจริต 3) ดานความมีวินัย 4) ดานความใฝเรียนรู 5) ดานการอยูอยาง
พอเพียง 6) ดานความมุงมั่นในการทํางาน 7) ดานรักความเปนไทย และ 8) ดานมีจิตสาธารณะ
3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในกรเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ สามารถสรุปไดดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามของการวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ เปนเพศหญิง รอยละ 57.4 เพศชาย
รอยละ 42.6 โดยสวนใหญอายุ 30-40 ป คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งชวงอายุที่นอยที่สุดในการตอบแบบสอบถามคือ
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อายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 17.4 ดานระดับการศึกษามีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 90.3
โดยสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 59.4
2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย ของการมีสวนรวมของผูปกครองโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13) ซึ่งดานมีจิตสาธารณะมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( X = 4.25) รองลงมา ไดแก ดานความมีวินัย ( X =4.21) ดานรักความเปนไทย ( X =4.18) และ ดานความมุงมั่น
ในการทํางาน ( X =4.14) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานความใฝเรียนรู ( X = 3.99)
3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวม ของผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามเพศพบวาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การมีสวนรวม ของผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามอายุ พบวา ไมแตกตางกัน
5. การมีสวนรวมของ ผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตางกัน
6. การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมและรายดานจําแนกตามอาชีพ พบวา ไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่อ งการมี ส ว นร ว มของผู ป กครองนั กเรี ยนในการเสริม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ ง ประสงค
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังนี้
1. จากการศึก ษาระดั บ การมี ส ว นรว มของผู ป กครองนั กเรีย นในการเสริม สรา งคุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ ง
ประสงคโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยรวมทั้ง 8 ดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ เปน
เพราะ ผูปกครองเห็นวา หนาที่การอบรมดูแลบุตรหลานของตนเองนั้นไมใชหนาที่ของครูเพียงอยางเดียว แต
ผูปกครองจะตองใหความรวมมือกับครูและสถานศึกษาในการดูแลบุตรหลานดวย โดยเนนเรื่องคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน ที่จะชวยเสริมสรางใหนักเรียนเติบโตเปนคนดีของสังคม เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ผูปกครองจึงใหความสําคัญและดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สวางจิต โควบุญงาม (2542 : 131) ในการที่จะใหความรวมมือกับโรงเรียนที่จะดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนรวมกันไมผลักความรับผิดชอบใหกับทางโรงเรียนเพียง
อยางเดียว ผูปกครองสามารถทําไดโดยหลอหลอม ในเรื่องของขนบธรรมเนียม ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง
เปนเรื่องคานิยมของสังคมไทยอันดีงามและเปนเรื่องที่ใกลตัว สงผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดํารงชีวิตอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุขและมีคุ ณคา ทําใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการสงเสริมการ
เรียนรูในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับมาก
2. การจัดลําดับคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานที่มีสวนรวมมากที่สุด ดังนี้
ลําดับที่ 1 คือ ดานมีจิ ต สาธารณะ ทั้งนี้อาจเปนเพราะว า ผู ปกครองใหความสํา คัญกับการมีจิ ต
สาธารณะ การชวยเหลือสังคมและผูอื่นโดยการปลูกฝงการมีจิตสาธารณะใหกับนักเรียน โดยการสอนนักเรียนมี
การชวยผูปกครองแบงเบาภาระงานภายในบานดวยความเต็มใจ นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้น
เช น การช ว ยบํ า เพ็ ญ ประโยชน ในวั น สํ า คั ญ ต า งๆ ช ว ยงานพิ ธี ที่ จั ด ขึ้น ในชุ ม ชนเป น ต น ส ง ผลใหนั กเรีย นมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานการมจิตสาธารณะ ซึ่งสะทอนใหเห็นคือ การทําจิตสาธารณะในทุกๆเชาที่มา
โรงเรียน คือการรวมกันทําเขตพื้นที่ความสะอาดภายในโรงเรียน รวมกันรักษาสมบัติของสวนรวม และนักเรี ยนมี
การแบงปนสิ่งของใหเพื่อนๆไดใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระอํานาจ อตฺถกาโม (2554 : 92) นักเรียนมี
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คุณลักษณะอันพึงประสงค ดานมีจิตสาธารณะอยูในระดับมาก ในรายขอทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนชวยเหลือ
พอแมในการทํางานซึ่งอยูในระดับมากที่สุด และขออื่นๆ อยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหา
นอย คือ นักเรียนชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนไดรับความเดือดรอน นักเรียนชวยเหลือครูในการทํางาน นักเรียนเขา
รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น และนักเรียนชวย ดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรีย น
ตามลําดับ
ลําดับที่ 2 คือ ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความมีวินัยอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูปกครองใหความสําคัญกับการมีระเบียบวินัยโดยการปลูกฝงใหนักเรียนนั้นมี
ระเบียบวินัย เชน การมาสงนักเรียนมาโรงเรียนแตเชาตรู การดูแลเครื่องแตงกายนักเรียนใหถูกระเบียบเสมอเมื่อ
มาโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีลักษณ ฤทธิ์รัตน ( 2552 : 210) ดานคุณธรรมจริยธรรม
ผลการวิจัย พบวาระดับการมีบทบาทของผูปกครอง ในการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ใน
ดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก และ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูปกครองมีบทบาท ในการสงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของ นักเรียนอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปน เพราะวาครอบครัวในปจจุบันมี
จํานวนสมาชิกนอย บางครอบครัวมีบุตรเพียงคนเดียว การดูแล เอาใจใสในดานพฤติกรรมการปลูกฝงนิสัย การ
ฝกความมีระเบียบวินัยของบุตรหลานจึงทํา ไดอยู ในระดับมาก ผูปกครองมีบทบาทสํา คัญในการ สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยการ อบรมสั่งสอนใหมีความรูเกี่ยวกับจริยธรรม
ลําดับที่ 3 คือ ดานรักความเปนไทย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูปกครองมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงขนบธรรมเนียมอันงดงามอยางไทยใหกับนักเรียน การเปนแบบอยางที่ดีในดานความกตัญู สอนใหบุตร
หลานกตัญูรูคุณตอบิดาร มารดา ผูมีพระคุณ เชน การดูแลเอาใจใสผูใหญภายในบาน เปนตน การสอนให
นักเรียนมีสัมมาคาราวะ มีมารยาทงามอยางไทย รูจักเคารพผูใหญอยูเสมอซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ
เนตรประไพ (2553 : 120) ดานรักความเปนไทย เนื่องจาก ในชวงวัยรุนนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
ประกอบกับคานิยมและวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามาทํานักเรียนใหความสําคัญกับคานิยมแบบไทยลดนอยลง เชน
เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมตางๆ ซึ่งบางสิ่งก็ไมควรปฏิบัติในสังคมไทย ผูปกครองจึงใหความสําคัญในการรัก
ความเปนไทย รวมไปถึงการมีสัมมาคาราวะ กตัญู
สวนดานที่มีการมีสวนรวมนอยที่สุด คือ ดาน ความใฝรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูปกครองสวนใหญที่
ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรีถึงรอยละ 90.3 และสวนใหญประกอบอาชีพรับจางโดย
คิดเปนรอยละ 59.4 ทําใหไมไดมีสวนรวมในการสงเสริมดานการใฝรู หรือใหความรูในดานการเรียนของนักเรียน
ไดอยางเต็มที่ โดยอีกประเด็นหนึ่งคือ หากผูปกครองนั้นมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอาจจะชวยเหลือนักเรียน
ไดมากขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของอารีลักษณ ฤทธิ์รัตน ( 2552 : 210) ดานความรู ผลการวิจัยพบวา
ระดับ การมีบทบาทในการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนดานความรูนั้น พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยผูปกครองมีบทบาท ในการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ นักเรียนอยูในระดับมาก ที่เปน
เชนนี้อาจเปน เพราะสังคมไทยในปจจุบันมีบุตรหลานนอยลงทํา ใหผูปกครองมีเวลาดูแลเอาใจใส หวงใยใน
ความกาวหนาของลูก และมีการสนทนาระหวาง พอแมผูปกครองกับนักเรียนถือวาเปนการใหคําปรึกษา ในสวน
ที่ผูปกครองมีบทบาทในการ สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ในระดับปานกลาง เชน การ
สนับสนุนหรือเคย พานักเรียน ไปศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น เชนศูนยวิจัยขาวปทุมธานีองคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติฯ สามารถแนะนํา และ อธิบายใหนักเรียนของทานเกี่ยวกับแหลงการ เรียนรูในทองถิ่นให
เขาใจได และเลา ประสบการณเกี่ยวกับทองถิ่นของจังหวัด ปทุมธานีที่รูจักหรือเคยมีประสบการณใหกับ
นักเรียนฟงที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะขอจํา กัด ของเวลาที่ผูปกครองไมมีเวลา และคิดวาเปนหนาที่ของครูหรือ
โรงเรียนที่จะตองพานักเรียน ไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ
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3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะ อันพึง
ประสงคของนักเรียน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และ อาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้
3.1. เพศ ผลการวิเคราะห พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศ แตกตางกันมีสวนรวมในการ
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เพศหญิงมีความละเอียดออนและใสใจใน
รายละเอียดตางๆมากกวาเพศชาย จึงมีการดูแลบุตรหลานและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางรวมกับบุตร
หลานมากกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ เนตรประไพ (2553 : 120) ผูปกครองเพศหญิงมี
ความตองการจําเปนสูงกวาเพศชาย เนื่องจาก เพศหญิงเปนเพศที่มีความละเอียดออนในเรื่องของความรูสึก
ความหวัง และความมีระเบียบเรียบรอยกวาเพศชาย รวมทั้งมีความเปนแมอยูในตน ใหความรักและความหวงดี
กับลูกจึงทําใหเกิดความคาดหวังในเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค
3.2. อายุ ผลการวิเคราะห พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุแตกตางกันมีสวนรวมในการ
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูปกครองผูปกครองที่มีอายุแตกตางกัน
แตมีเปาหมายในการดูแลบุตรหลานไมแตกตางกัน คือตองการพัฒนาบุตรหลานใหเปนคนดีของสังคมเหมือนกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สวางจิต โควบุญงาม (2548 : 119) ผูปกครองที่มีอายุตางกันก็มีเปาหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาของนักเรียนในความปกครองเหมือนกัน คือ ตองการใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพและไดรับ
การศึกษาที่ดี
3.3. ระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห พบวา ผูปกครองนักเรี ยนที่มีระดับการศึกษาแตกตาง
กันมีสวนรวมในการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษาตางกันนั้น ตางมีความตองการเดียวกัน คือ ตองการสงเริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
เพื่อใหนักเรียนนั้น มีความพรอ มในการใชชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อารีลักษณ ฤทธิ์นรัตน (2552 : 211) ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี
บทบาท ในการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ นักเรียนโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณา รายดาน
พบวาดานความรูแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในดานทักษะ กระบวนการทํางาน ดาน
คุณธรรมจริยธรรม และดานความสุขไมแตกตางกัน โดยผูปกครองที่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มี
บทบาทใน การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูเรียน สูงกวาผูปกครองทีมีการศึกษาต่ํา กวาปริญญาตรี
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองที่มีความรูในระดับปริญญาตรีขึ้นไปถือวาเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการ
ถายทอดใหกับบุตรหลานได มีความรู มีทักษะการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนคนดีของสังคม
3.4. อาชีพ ผลการวิเคราะห พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพ แตกตางกันมีสวนรวมในการ
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูปกครองในแตละอาชีพใหความสําคัญกับ
การศึกษาและการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางเทาเทียมกัน อยากใหบุตรหลานมีอนาคตที่ดี จึงเขา
มามีสวนรวมในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีลักษณ
ฤทธิ์นรัตน (2552 : 211) ผูปกครองที่มีอาชีพตางกันมีบทบาทในการ สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้ งนี้อาจ เนื่องจากผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพหลากหลาย
มองเห็นความสําคัญในการเขามามีบทบาทและมี สวนรวมในการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน และ การศึกษาก็มีผล
ตอการตอบสนองความตองการ ของผูปกครองอยางแทจริง การแกปญหาในดาน ตาง ๆ จึงไดรับความรวมมือ
เปนอยางดี
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ผูปกครองควรมีการเลาเรื่องพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทย
และพระบรมวงศานุวงศใหนักเรียนไดทราบ เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย
ไทย
2. ดานซื่อสัตยสุจริต ผูปกครองควรปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความซื่อสัตยใหกับนักเรียน
แตเด็ก เพื่อใหนักเรียนการะทําจนเปนนิสัย เชน การเลนเกมตางๆก็ควรทําตามกติกา เปนตน
3. ดานมีวินัย ผูปกครอง ควรฝกใหนักเรียนมีระเบียบวินัยในการมาโรงเรียนทําการบานใหเสร็จกอน
ออกไปทํากิจกรรมยามวาง โดยอาจชวยกระตุนนักเรียนใหมีความรับชอบตองานของตนเอง การมาโรงเรียน เปน
ตน
4. ดานใฝเรียนรู การมีสวนรวมในการเสริสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความใฝ รูนั้นต่ําที่สุด
ดังนั้น ผูปกครองจึงควรใหความสําคัญเปนพิเศษ โดยการกระตุนนักเรี ยนใหทําการบาน การสรางแรงจูงใจที่ดี
ใหกับนักเรียนในการพยายามเรียนใหดียิ่งขึ้น เปนตน
5. ด า นการอยู อย า งพอเพี ย ง ผู ป กครอง ควรส งเสริมใหนั กเรีย นจั ด ทํ า บัญ ชี ร ายรับ – รายจ า ยใน
ครอบครัวของตนเองเปนรายสัปดาห สนับสนุนใหนักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวเอาไวรับประทานเองหรือนําไป
ขายเพื่อหารายไดเสริมหลัก เลิกเรียนเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
6. ดานความมุงมั่นในการทํางาน ผูปกครอง ควรมีการมอบหมายภาระงานภายในบานบางสวนให
นักเรียนไดปฏิบัติ
7. ดานรักความเปนไทย ควรปลูกฝงวัฒนธรรม ประเพณีไทยใหนักเรียนไดปฏิบัติตามเชน การใสผาถุง
ไปทําบุญที่วัด
8. ดานมีจิตสาธารณะ ผูปกครอง ควรปลูกฝงการใหและการชวยเหลือผูอื่น ใหนักเรียนรูจักการแบงปน
สิ่งของตาง ๆ ใหแกผูอื่นดวยความเต็มใจ เชน การเขารวมกิจกรรมตางๆที่ชุมชนจัดขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ดาน
ใฝเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ
2. ควรทําการวิจัยเรื่อง การเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคภายในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2
หลวงพอเงินอนุสรณ
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ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการบริ ห ารงานวิ ช าการกั บ การจั ด สภาพแวดล อ มทางการเรี ย นของ
สถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
The Relationship between Academic Management and School Environmental
Management at Network Center of HuayKrai-Vavee Educational Management under
the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

พรภัทริน ธรสุปรียธรรม
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการ และการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
ของสถานศึกษาและศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของ
สถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในสถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –
วาวี สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 140 คน เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ
เครื่องที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของ
สถานศึกษา ซึ่งมีความเชื่อมั่นเทากับ .82 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา 1) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) การ
จัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธระหวาง
การบริหาร งานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาโดยรวมมี ความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
Abstract
The objectives of this study were to study the academic management and school
environmental management of schools and to examine the relationship between the
academic management and school environmental management of schoolsat Network Center
of Huay Krai-Vavee Educational Management under the Office of Chiang Rai Primary
Educational Service Area 2. The samples employed with 140 teachers working in Network
Center of Huay Krai - Vavee Educational Management under the Office of Chiang Rai
Primary Educational Service Area 2. This was the survey research. The data were collected
by the questionnaire. The statistics used were ioc, mean, standard deviation, and Pearson’s
correlation coefficient.
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The findings were as following 1) The academic management as a whole and in each
aspect were at the high level. 2) The school environmental management as the overall and in
each aspect showed the high level. 3) The relationship between academic management and
school environmental management had the relationship with the statistical significance
at .05.
Keyword : Academic Management, School Environmental Management

บทนํา
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศ ที่มีอยู
ใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคน หรือทุนมนุษยให
เขมแข็ง พรอมรับการ เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางไรก็ตามสถานการณการพัฒนาที่ผานมาสง ผลกระทบตอคนและ
สังคมไทยหลายประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1)
การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญที่ทุกประเทศใชเปนนโยบายหลัก สําหรับการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษา
เปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อันจะสงผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยตรง ดังนั้น
การศึกษาจึงเปนพื้ นฐานในการนําพาประเทศไทยกาวหนาอยางยั่งยืน จึง จําเปนที่จะตองสง เสริมและยกระดั บ
การศึกษาในทุกชวงวัย ใหทุกสวนบูรณาการการศึกษาอยางตอเนื่อง (สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร, 2558 : 1) มาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มักจะพิจารณาจากผลงานดานวิชาการ การ
บริหารงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษาทีต่ องมี การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนา
ผูเรียนทุกดานคือดานหลักสูตร ดานการจัดโปรแกรมการศึกษา ดานการจัด การเรียนการสอน ดานการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา
ทั้งทางตรงและทางออม การบริหารงานวิชาการตามนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหผานเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานของเขตพื้นที่การศึกษานัน้ โดยดูจากผลการ
ประเมินคุณภาพปลายป ของแตละชวงชั้น คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 11)
การบริหารงานวิชาการ เปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา และเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง การเรงรัดในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร การพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น การเรียนการสอนการนิเทศและการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการเปดโอกาสใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาเปนตน กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้นอกจากจะสงผลโดยตรงตอนักเรียนแลว ยังสงผล
ตอการบริหารการศึกษาในระดับชาติอีกดวย การดําเนินกิจกรรมทางวิชาการจึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย
ในการบริหารงานวิชาการจึงจําเปนที่คณะครูทีมงาน หรือแมแตคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตองมีสวนรวมใน
การบริหาร ในการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การตัดสินใจการปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ทั้งนี้เพื่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่มีตอผูเรียนเปนสําคัญ (จันทรานี
สงวนนาม, 2553 : 148-149)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



นอกจากนี้การบริหารจั ดการที่จะทํ าใหโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ สมบูรณ คือ โรงเรียนตองมีสังคม
บรรยากาศและสิ่ ง แวดล อ มที่ เ อื้ออํ า นวยให เป น โรงเรี ย นแหง การเรีย นรู มี ค วามพร อมในด า นทรั พ ยากร วั ต ถุ
เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี ทั้งในดานการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู และสอดคลองกับความตองการของชุมชน สภาพแวดลอมในสถานศึกษาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนชวย
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดเปนอยางมาก โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาคารเรียน อาคารประกอบ
สถานที่ บริ เ วณ รวมทั้ ง บุ ค ลากรและวั ส ดุ อุ ป กรณ ต า งๆ ที่ อ ยู ร อบตั ว ผู เรี ย นมี อิ ท ธิ พ ลต อพฤติ ก รรม และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน หรือกอใหเกิดการเรียนรู เพราะสภาพแวดลอมทุกอยางมีอิทธิพลตอจิตใจและ
พฤติกรรมของผูเรียน เปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติ
หนาที่การงานของทุกคนในสถานศึกษา ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู ใหเกิดผลสําเร็จทาง การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค (บุญนํา คันชั่งทอง, 2552 : 2) ดังที่ ลลิตา เจริญราษฎร (2554 : 2) ไดกลาวถึง
การสรางสภาพแวดลอมในหองเรียนที่มีผลตอการเรียนวา ปจจัยอยางหนึ่งที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมี
ความสุขในการเรียนรู
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวย
ไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา คุณภาพโรงเรียนไมเปนไปตาม
เปาหมายสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไมเปนไปตามเปาหมาย การจัดการเรียนการสอนยังไมเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และยังพบวา สภาพแวดลอมของสถานศึกษาไมเอื้ออํานวยตอการเรียนของนักเรียน จึงเปนผลทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2560 : 24) จาก
สภาพปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมุงหวังที่จะใชเปนขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุง แกไขปญหา
อุปสรรคในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งจะนําไปสูการจัดสภาพแวดลอมทาง การเรียนของสถานศึกษา อันเปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการศึกษาโดยรวมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวย
ไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของ
สถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการบริหารงานวิ ช าการ กับ การจั ด สภาพแวดล อ มทางการเรีย นของ
สถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 กําหนด กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยกําหนดตัวแปรตน เปนปจจัยสวนบุคคล เปนขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ และขนาดของโรงเรียน และ การบริหารงานวิชาการ ตามกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในสถาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 2930) ตามขอบขายงาน ประกอบดวยงานหลัก 7 ดาน สวน ตัวแปรตามที่ ใช ในการศึกษาครั้งนี้เปน การจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียน โดยอาศัยตามแนวคิดของแอสติน จํานวน 4 ดาน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการบริห ารงานวิ ช าการกับ การจั ด สภาพแวดล อมทางการเรี ย นของ
สถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีวิธี ดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ศูนย
เครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร – วาวี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan,1970 : 608-610) พบวาได
กลุมตัวอยาง 140 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) จากนั้นทําการสุมอยางงาย
(Sample random sampling) ตามสัดสวน
2. เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการกับการจัด สภาพแวดลอมทางการ
เรียน ในโรงเรียน ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร – วาวี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 หาคุณภาพเครื่องมือโดยใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) วัดความตรง (Validity) และหา
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (The Coefficient of Alpha)
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson' s Correlation Coefficient ; r)

ผลการวิจัย
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 52.90 สวนใหญมีอายุ 41 - 50 ป
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 35.00 สวนใหญเปนครูผูสอน จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 85.00 มีรายไดอยู
ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 32.90 และสวนใหญปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
ขนาดกลาง จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 57.90
2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาแหลงเรียนรู พิจารณาเปนรายดาน พบวา
2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่ มี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนกําหนดสัดสวนการเรียน วิธีการเรียน เวลาเรียนในการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โรงเรียนสามารถแกปญหาที่เกิดจากการนํา หลักสูตรไปใช และโรงเรียนจัดทําโครงสราง
หลักสูตรและสาระตาง ๆ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงคเชื่อมโยงและ
สอดคลองในภาพรวมทั้งหมดตามลําดับ
2.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 2
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดทํา แผนการเรียนรูตามสาระการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความ
สนใจและเอื้อตอกระบวนการเรียนรู และโรงเรียนสงเสริมใหครู นําภูมิปญญาทองถิ่น เครือขายผูปกครอง ชุมชน
ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ตามลําดับ
2.3 ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมและ รายขอ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียน
สง เสริมใหค รูจั ด กระบวนการเรีย นรู โดยจั ด เนื้ อหาสาระและกิจ กรรมสอดคล อ งกับ ความสนใจและเอื้อต อ
กระบวนการเรียนรู โรงเรียนดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง
และโรงเรียนจัดทํา แผนการวัดผลประเมินผลแตละรายวิชา ตามลําดับ
2.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสงเสริมใหครูศึกษา
งานวิจัยเพื่อนําผลมาปรับใชกับการเรียนการสอน และโรงเรียนทําการศึกษาวิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อและ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ
2.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพบวาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนสงเสริมใหครูผลิต พัฒนา
สื่อ และนวัตกรรมการเรียน การสอน โรงเรียนจัดหาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และ
โรงเรียนสงเสริมใหครูผลิตจัดหา และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ตามลําดับ
2.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย
พัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนสงเสริมแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน โรงเรียนจัดตั้งและพัฒนาแหลง
เรียนรู รวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และโรงเรียนสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรในการใชแหลง
เรียนรูของโรงเรียน ตามลําดับ
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2.7 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย
พัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดาน การ
นิเทศการศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนศึกษาสภาพปญหา และความตองการกอนการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรียนจัดใหมีการศึกษาดูงานในโรงเรียนตัวอยางเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู และ
โรงเรียนจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในโรงเรียน ตามลําดับ
3. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร – วา
วี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน และดานอาคารสถานที่
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
3.1 ดานอาคารสถานที่ พบวา การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย
พัฒนา การจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานอาคาร
สถานที่ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ วัสดุอุปกรณที่ใชใน การเรียนการสอนมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน หองเรียนสะอาด อากาศถายเทไดดี
เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสภาพอาคารและหองเรียนมั่นคง ปลอดภัย ตามลําดับ
3.2 ดานการเรียนการสอนพบวา การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายพัฒนา การจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ดานการเรียนการสอน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
3 อันดับแรก คือ การเตรียมการสอนเปนอยางดีทุกครั้งที่เขาสอนของครู การสรางแรงจูงใจของครูเพื่อใหนักเรียน
สนใจในวิชาที่เรียน และความชํานาญและ มีทักษะ ในการสอนของครู ตามลําดับ
3.3 ดานสังคมกลุมเพื่อน พบวา การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ดานสังคมกลุมเพื่อน โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก คือ การมีสวนรวมในการทํางานเปนทีมของนักเรียนและกลุมเพื่อน นักเรียนมีความสุขกับกลุมเพื่อน เมื่อ
ไดไปเขาคายกิจกรรมหรือทัศนศึกษา และความรักความสามัคคีในกลุมนักเรียน ตามลําดับ
3.4 ดานการบริหาร พบวา การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขาย
พัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการ
บริหารโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
ชี้แจงและแจงกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียนอยางชัดเจน การสนับสนุนอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ แกนักเรียน และการจัดปฐมนิเทศใหกับนักเรียนใหม ตามลําดับ
4. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน ของสถานศึกษา
ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
โรงเรียนในศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีการบริหารจัดการตามขอบขายและกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล มุงให
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการซึ่งทําใหการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมีความคลองตัวมีอิสระบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาสอดคลองกับ งานวิจัยของ เพ็ญ
จันทร วัชรภิรมย (2551 : บทคัดยอ) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 6 พบวา การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม มีการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารอยูในระดับ
2. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะโรงเรียนโรงเรียนไดวางแผนกรอบนโยบายที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่คาดหวังใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และทํางานอยางเปนระบบเพื่อใหผูเรียน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมที่ จะทําประโยชนตอสังคมตามหนาที่ของตนเอง และเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชกระบวนการกลุมเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การมีสวนรวม และ
นักเรียน ฝกการเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูคอยแนะนํา ภายใตแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพรอมกับการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู และครูเปน
แบบอยางที่ดีเพื่อสรางบรรยากาศ ใหเกิดความรัก ความไววางใจ ศรัทธา เชื่อมั่น ทําใหนักเรียนเห็นวาโรงเรียนมีการ
จัดสภาพแวดลอมทางการเรียนที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญธิตา ยอดดี (2555 : 60) ไดศึกษาสภาพแวดลอม
ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมทางการ
เรียนของนักเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางการบริ หารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา
ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการมาก เพราะเปนงานหลักของโรงเรียน และมีความสําคัญยิ่ง
ที่จะตองทํา ใหเกิดเปนรูปธรรมโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปน
มนุษยที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพของชาติ ผูบริหารโรงเรียนจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน
วิชาการ ในการที่จะปฏิรูปการเรียนรูแกผูเรียน สอดคลองเหมาะสมตรงตามความตองของผูบริหาร ดังนั้น
สภาพแวดล อมทางการเรีย นของสถานศึกษาจึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ ต อการบริ ห ารงานวิ ช าการ เพราะการจั ด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู และสนองตอความตองการของนักเรียนไดอยางเพียงพอและเหมาะสมแลว
นักเรียนสามารถพัฒนาใหพรอมทั้งทางดานสติปญญา สังคม อารมณและจิตใจ เปนนักเรียนที่มีคุณภาพตอไปใน
อนาคต ซึ่งสอดคลองกับ แอสติน (Astin, 1972 : 84) กลาววา สภาพแวดลอมทางธรรมชาติหรือที่มนุษยไดสรางขึ้น
มีอิทธิพลตอบุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมนั้น
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนควรมีการบริหารการใช
หลักสูตรอยางเหมาะสม และดําเนินการรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานวิชาการเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนควรจัดครูประจํา
วิชา โดยคํานึงถึงความสามารถประสบการณและความถนัด และโรงเรียนควรวางระบบ ใหคําปรึกษาแกครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
โรงเรียนควรจัดหาเอกสารคูมือระเบียบวาดวยการวัดประเมินผลใหครูไดศึกษา
4. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตองมีการ
ติดตามประเมินผลงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โรงเรียนควร
จัดระบบการประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นในการจัดตั้งศูนยบริการสื่อการเรียนรู
6. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โรงเรียนควรจัดทําเอกสารเผยแพร
แหลงเรียนรู
7. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ใหโรงเรียนดําเนินการนิเทศงาน
วิชาการ ในรูปแบบหลากหลาย
8. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ดานอาคารสถานที่ โรงเรียนควรมีการจัดโตะ เกาอี้
นักเรียน ใหเพียงพอกับนักเรียน จัดหองน้ําและหองสวมใหถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับนักเรียน
9. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ดานการเรียนการสอน ครูควรจัดหาสื่อการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับบทเรียนและจัดกิจกรรมหรือมอบหมายงานที่เหมาะสมกับบทเรียนและนักเรียน
10. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ดานสังคมกลุมเพื่อน ครูผูสอนควรจัดกิจกรรม
เพื่อใหนักเรียนมีการชวยเหลือดานการเรียนระหวางนักเรียนและกลุมเพื่อน
11. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ดานการบริหาร โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติดีเรียนดี เพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนาการ
จัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนา
การจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและการจัดการสภาพแวดลอมทางการเรียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนก
ตามเพศ และสถานะภาพ ประชากร ไดแก ครูและนักเรียนโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รวมทั้งสิ้น 88 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ( P ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( V )
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารการใช เทคโนโลยี ทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการบริหารการ
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัด
สํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาลพบุรี เขต 2 อยูร ะดับ ปานกลาง เมื่อพิ จารณาเปน รายด าน พบว า
การบริหารการใชเทคโนโลยี สูงสุ ด ไดแก ครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยี ท างการศึกษาและการ
ติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง รองลงมา ไดแก ครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปน
เครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู
2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกัน โดยเพศชายมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศหญิง และ
จําแนกตามสถานภาพ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกัน โดยครูมีคาเฉลี่ยมากกวานักเรียน
คําสําคัญ : เทคโนโลยีทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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Abstract
The purposes of the study were :1) to determine of management of educational
technology by teacher and student at junior high school level of Bannongpradoo under Lopburi
primary educational service office 2; 2) to compare the compare the opinions of management
of educational technology by teacher and student at junior high school level of Bannongpradoo
under Lopburi primary educational service office 2 by sex and status. The population included
school teachers, and student at Bannongpradoo school. The population size of 88 people.
The research instrument was a rating scale questionnaire. The analysis of the data was
accomplished by computation of the percentage, mean, standard education and T-test
numerical values.
Based on the findings of the study, it was concluded that:
1. Management of educational technology by teacher and student at junior high school
level of Bannongpradoo under Lopburi primary educational service office 2, in overall were at
moderate level.When considering on a case by case basis, it was found that the highest level of
teachers teach students to learn of educational technology and Communications of educational
technology, secondary of teachers teach using educational technology as a tool for learning
management.
2. In comparison of Management of educational technology by teacher and student at
junior high school level of Bannongpradoo under Lopburi primary educational service office 2;
classified by gender it is found that the overall and the individual aspects are different male is
higher than female, and by status it was found that the overall and every aspect of the
difference teachers are more average than students.
Keywords : educational technology primary education area

บทนํา
สั ง คมไทยมี การเปลี่ ย นแปลงเกิด ขึ้ น มากมายตั้ ง แต อดี ต จนถึง ป จ จุ บั น ทั้ ง ทางด า นการเมื อง การพั ฒ นา
ประชาธิปไตยที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางกวางขวางและการพัฒนาตางๆ เพื่อ
เขาสูยุคโลกาภิวัฒน ในแวดวงการศึกษามีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ คือการปฏิรูปการศึกษา แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน
มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรู รวมกันของคนตางวัยควบคู กับการสงเสริมใหองคกร
กลุมบุคคล ชุมชนประชาชนและสื่อทุกประเภทเปนแหลง เรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึง
สงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผู เรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและ
สนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนํา IT มาใชในการเรียนการสอนและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใชในสถานศึกษา และเพื่อปองกันภัยทางอินเตอรเน็ต โดยหวังใหผู เรียนผู สอน บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนไดใชประโยชนและเขาถึงบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการ
ไดกําหนดนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาประกอบดวยนโยบาย
สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 2 ดาน ไดแก ดานครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยี
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ทางการศึกษามาเปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู และดานครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและการติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง เปนมาตรฐานที่มุงใหสถานศึกษาแสวงหาความ
รวมมือจากองคกรภาครัฐ เอกชนและชุมชน มีการใหบริการความรู กับชุมชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเปนเครื่องมือ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู ร วมกัน ซึ่งแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรฐาน
เหลานี้ยังสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการประเมินภายนอกสถานศึกษาของ สมศ. ไดแก
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ตัวบงชี้ที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู มาตรฐานที่ 10 ครูและนักเรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอ การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
จําแนกตามเพศ และสถานะภาพ

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีตอ การบริหารการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 โดยผู วิจั ยได ศึกษาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ของสุ นีรัต น ฤทธิ์ สุจ ริต (2552 : 22)
พิมลสิริ ฝงชลจิตต (2554 : ออนไลน) อานนท สายคําฟู (2556 : ออนไลน) และตามความเหมาะสมที่
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ประกอบดวยนโยบายสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 2 ดาน คือ ดานครูผูสอน
สอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู และดานครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรู
การใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง นํามาศึกษาการบริหารการ
บริหารการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี ทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ และสถานะภาพ ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. สถานะภาพ
- ครู
- นักเรียน

ความคิ ด เห็น ของครู แ ละนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การ
บริ ห ารการสอนโดยใช สื่ อ เทคโนโลยี ท าง
การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ของ
โรงเรียนบานหนองประดู ประกอบไปดวย
1. ครู ผู ส อนสอนโดยใช เ ทคโนโลยี ท าง
การศึ ก ษามาเป น เครื่ อ งมื อ ประกอบการ
จัดการเรียนรู
2. ครู ผู ส อนสอนให นั ก เรี ย นเรี ย นรู ก ารใช
เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
ติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยตรง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ไดแก ครูและนักเรียนโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
รวมทั้งสิ้น 88 คน แบงออกเปน คณะครู 17 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 71 คน โดยใชประชากรทั้งหมด ใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามความแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนโรงเรียนบานหนองประดู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือโดยศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม
นํามาใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC แลวจึง
นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มาคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง
(Reliability) ดวยวิธีวิธีของครอนบาค ไดเทากับ 0.97
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลสรุป,ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษาดังนี้
1. การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการบริหารการ
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาลพบุ รี เขต 2 อยู ร ะดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า
การบริหารการใชเทคโนโลยีสูงสุด ไดแก ครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติ ดตอ
สื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง รองลงมา ไดแก ครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปน
เครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู
ดานครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู พบวา ภาพรวมมี
ความคิดเห็นตอการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรี ย นบ า นหนองประดู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาลพบุ รี เขต 2 อยู ในระดั บ ปานกลาง
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คาเฉลี่ยการบริหารการใชเทคโนโลยี ดานครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามา
เปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู สูงสุด ไดแก ครูผูสอนสามารถถายทอดขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาใหแกผูเรียนและผูอื่นได รองลงมา ไดแก ครูผูสอนใหความสนใจกับการสนทนาเกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาที่เปนสิ่งใหม และนอยที่สุด ไดแก ครูผูสอนตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
โดยพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากับสถานภาพทางสังคม
ดานครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติดตอ สื่อสารดวยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาโดยตรง พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นตอการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
อยูในระดับปากลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คาเฉลี่ยการบริหารการใชเทคโนโลยี ดานครูผูสอนสอนใหนักเรียน
เรียนรูการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติดตอ สื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรงสูงสุด ไดแก ครูผูสอน
แสวงหาความรูเพิ่มเติมโดยการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยหนวยงานนอกโรงเรียน รองลงมา ไดแก ผูบริหาร
โรงเรียนของทานใหความสําคัญตอการบํารุง ดูแลรักษาอุปกรณโสตทัศนูปกรณหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
และนอยที่สุด ไดแก โรงเรียนของทานมีการจัดสรร/สรรหาอุปกรณเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพียงพอ
ตอจํานวนครูในการปฏิบัติการเรียนการสอน
2. เปรี ย บเที ย บการศึ ก ษาการบริหารการใช เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาของคณะครู แ ละนั กเรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครู
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครู
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูศึกษาอภิปรายผลดังนี้
1. การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการบริหารการ
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การ
บริหารการใชเทคโนโลยีสูงสุด ไดแก ครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติดตอ
สื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง รองลงมา ไดแก ครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปน
เครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดจํากัดอยูเฉพาะใน
หองเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอการศึกษาอยางมาก ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองกับเครือขายการ
เรียนรูโดยนํากระบวนการเรียนรูมาจัดการใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่เกิดขึ้นใหม เพราะวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากการ
เรียนรูในอดีต ในดานของการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียนโดยใชองคประกอบที่สําคัญชวยสนับสนุน
ใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เชน การใชโทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส คอนเฟอเรนซ เปนตน ในการจัด
การศึกษาสมัยใหมจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผน การดําเนินการ การติดตามและประเมินผล ซึ่งอาศัย
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมเขามามีบทบาทที่สําคัญ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุทธิศักดิ์ เฟอง
เกษม (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ใชการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสนทนากลุม ประชากรใช
ศึกษาสภาพการเรียนรูในโรงเรียนเทพศิรินทร โรงเรียนระยองวิทยาคมและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สวน
การทดลองใชรูปแบบเปนกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครูผูสอนประจําและครูผูสอนพิเศษ
ผลการวิจัยสรุปไดวา สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานวิชาการ พบวา อยูในระดับปานกลาง สภาพการปฏิรูป
การเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ทักษะของนักเรียนใน 3 โรงเรียนอยูในระดับปานกลาง จากการทดลอง
รูปแบบการบริหารวิชาการโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิรูปการเรียนรู ในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ผลการเรียน พบวา ทั้งกอนและหลังการนํารูปแบบไปใชมีความแตกตาง
2. เปรีย บเที ย บการศึ กษาการบริห ารการใช เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาของคณะครูแ ละนั กเรีย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
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2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครู
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการเรียนรู ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายที่จะใหประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน เอื้อใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาใชบริการทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง ซึ่ง
สอดคลองกับดนุภัค เชาวศรีกุล (2558 : บทคัดยอ) การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูที่สงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT และทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้น ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ อําเภอคา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร จํานวน 60 คน ไดมาโดยการสุมเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้น และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน เรียนแบบปกติ เครื่องมือที่ใชวิจัย ไดแก แบบวัดความสามารถในการใช ICT
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ขอมูลนํามาวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) ผลการวิจัย พบวา บทเรียน
จากรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 83.87/81.83
เปอรเซ็นต นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการใช ICT และมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ความพึงพอใจ
ตอรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับ“มาก”รูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชพัฒนาความสามารถ
ในการใช ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางค าเฉลี่ยการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครู
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนนั้น มีมากมายหลายรูปแบบ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู และเปนเครื่องมือประกอบการสอน ในรายวิชาตาง ๆ โดยให
ผูเรีย นได ศึกษาหาความรู สรางองค ความรู และเรียนรูองคค วามรูตา ง ๆ ผา นสื่ อเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ง ใน
กระบวนการเรียนการสอนนี้ ผูเรียนสามารถพัฒนาและเรียนดวยตนเอง สะดวก รวดเร็ว มุงสรางความรูใหแกผูเรียนได
เปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ กรณสิณี ฐิติกรประภาพงศ (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สงผลตอการใชอินเทอรเน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรูของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก โดยดานโครงสรางพื้นฐานอยูในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานการพัฒนาบุคลากร และดานการบริหารจัดการ ตามลําดับ 2. การใชอินเทอรเน็ตในการจัดกระบวนการ
เรียนรูของครูในสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยการใชบริการเวิลดไวดเว็บ อยูในอันดับสูงสุด
รองลงมาคือ การใชบริการสืบคนขอมูล การใชบริการถายโอน แฟมขอมูล และการใชบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ตามลําดับ 3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการใชอินเทอรเน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรูของครูใน
สถานศึกษา ไดแก ดานการบริหารจัดการดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการพัฒนาบุคลากร
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ตามลําดับ โดยมีประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ 60.10 และยังสอดคลองกับจุฑามาศ กาญจนธรรม (2558 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 21 คน พบวาทุกคนเห็นดวยกับองคประกอบของการ
พัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 คือ 1) การสรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2) การสนับสนุนการเรียนการสอนดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ
โดยพิจารณาจากคามัธยฐานของแตละขอสูงตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาพิสัยควอไทลตั้งแต 1.50 ลงมา การจัดสนทนา
กลุมเพื่อประเมินรูปแบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา กับผูเชี่ยวชาญ 8
คน ผลปรากฏวา ทุกคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาเหมาะสมและเปนไปได การประเมินความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 100 คน พบวา รูปแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การบริหารจัดการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 มีความเห็นดวยและเหมาะสม อยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 การบริหารการใช เทคโนโลยี ทางการศึ กษาของคณะครูและนั กเรียนระดั บชั้ นมั ธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การปฏิบัตินอยที่สุด คือ ครูผูสอน
สอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรให
ความสําคัญตอการใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูข องครูผูสอนอยางเขมงวดขึ้น
1.2 การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบ า นหนองประดู สั งกัดสํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาลพบุรี เขต 2 การปฏิ บัติ มากที่สุ ด คือ
ครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรี ยนรูการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติดตอ สื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยตรง ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอไดเปรียบนี้นํามาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยทัน
เหตุการณปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาปญหาที่สงผลตอการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู ในโอกาสตอไป
2.2 ควรมี การเปรียบเทีย บการบริหารการใชเ ทคโนโลยีท างการศึกษาของคณะครูและนั กเรีย นระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู กับสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ
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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร เพื่ อ การศึ ก ษา สํ า หรั บ โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เพื่อศึกษาความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 และ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนวิชา
คอมพิวเตอรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 จํานวน 52 โรงเรียน รวมประชากรทั้งหมด จํานวน 104 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถาม แบบสอบถาม
ซึ่ง มี ค า ความเชื่อมั่ น เท า กับ 0.88 สถิติ ที่ ใช วิ เคราะหขอมู ล ได แกคา รอยละ ค า เฉลี่ ย เลขคณิต ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหความแตกตางโดยใชคา t-test และคา F-test และทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ
ผลการวิเคราะหขอมูล (1) ผลวิเคราะหความคิดเห็นสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดานพบวารายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด า นการบริหารบุ คคลากร อยู ในระดั บมาก รองลงมาคือดา นนโยบายและแผน ดา นการบริหารระบบ
เครือขาย ดานการจัดการเรียนการสอน และการบิหารงบประมาณ ตามลําดับ 2) ผลวิเคราะหความคิดเห็น
ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริหารบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดาน
บริหารงบประมาณอยูในระดับมากที่สุด ดานการบริหารระบบเครือขาย ดานการจัดการเรียนการสอน และดาน
นโยบายและแผน ตามลําดับ 3) ผลการเปรียบเทียบความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร เพื่ อ การศึ ก ษา สํ า หรั บ โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล มีรายละเอียดเปนรายดานดังนี้ ผูตอบ
แบบสอบถามที่มี เพศ และตําแหน งหน าที่ ไม แตกตา งกัน สํ าหรับประสบการณ การสอนและวุ ฒิการศึ กษา
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ / การสื่อสารเพื่อการศึกษา / โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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ABSTRACT
The purposes of This study were 1) to study the State and Problem management
technology and Communcation for Opportunity Expansion Schools of Chiangrai Primary
Edcuation Service Area Office 3 2) to study the Needs to manage techanlogy and
Communcation for Opportunity Expansion Schools of Chiangrai Primary Education
Service Area Office 3 and 3) To compare the needs to manage Technology and
communication for opportunity Expansion School of Chiangrai Primary Education
Service Area Office 3. The study population were administrators and teachers computer
including 52 school, the population 104 persons. The instrument used for collecting data
was a rating questionnaire and had a reliability 0.88. Statisties used to analze the data
were percentage, mean, standard deviation and t-test as well as F-test for testing a mean
difference. The findings of the stidy were as follows : 1) The opinions of the State and
Problem management to manage technology and Communcation as a whole and each
aspect were at high level, the highest aspect was personnel management, policy and plan,
the network system, learnig and teaching management, and the finance. 2) The opinions
of the needs to mange technology and communication as a whole and each aspect were at
high and highest level, the highest aspect were personnel management, the finance, the
network system, learning and teaching management, and the policy and plan. 3) The
commparing the needs to mange technology and communitaion for opportivity
Expansion schools of Chiangrai Primary Edcuation Services Area Office 3 found that sex
and postion no significance but for the experience and education were significant at .05
level.
Keywords: Management technology / Communcation / Opportunity Expansion
Schools

บทนํา
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งดานธรรมชาติ
และวิธีการดําเนินชีวิตของมนุษย ระบบขอมูลขาวสารที่เผยแพรกระจายไปอยางรวดเร็วทั่วทุกสวนของโลกมี
อิทธิพลสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมื องการปกครอง การศึกษา
วิ ท ยาศาสตร การแพทย สั ง คมของมนุ ษ ย เ ริ่ ม มี ค วามเป น ชุ ม ชนเมื อ งมากขึ้ น ท า มกลางกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น สมาชิกในสังคมตองมีการปรับตนใหเขากับสถานการณของโลก สิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําใหทุกคน
อยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสุขนั้นคือจะตองมีการพัฒนาทางการศึกษา การที่ทุกคนมีทักษะที่จําเปน
ในการอยูรวมกันในสังคมทองถิ่นและสังคมโลกไดนั้น จะตองไดรับการฝกฝนเริ่มตั้งแตเกิดมามีชีวิตอยูรอดก็ตอง
มีทักษะในการปรับตนใหเขากับสภาพแวดลอม เมื่อเติบโตขึ้นในสังคมแบบใดก็ตองปรับตนใหเขากับสังคมนั้ น
และเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วก็ยิ่งตองมีการปรับตนเอง
ใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปรอบดาน (สุคนธ สินธพานนท , 2558 : 7) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เปนปจจัยที่สามารถทวีอํานาจดานขอมูลขาวสารใหแกผูบริโภคในทุกดาน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวั ฒนธรรม และเป นตัวผลักดัน ทําใหเกิดวั ฒนธรรมทางเทคโนโลยีและธุรกิจตามมาอย างมากมาย เช น
เทคโนโลยีซอรฟแวรสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เทคโนโลยีเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเคลื่อนที่ เทคโนโลยี
สารสนเทศเคลื่อนที่และอื่นๆ จนเกิดผลกระทบอยางมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากสามารถเปลี่ยนสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศและของโลกอยางกาวกระโดด ซึ่งจากเดิมที่โลกของเราเคยแยกกันอยูมากอน กลับถูกทํา
ใหเชื่อมตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในมิติดานการจัดการเรียนการสอน ก็เกิดผลกระอยางรุนแรงเชนกัน ซึ่ง
ปจจัยสําคัญที่เปนเครื่องมือในการเพิ่มความสามารถและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาคือ องค
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ความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โดยการสรางเครือขายดานเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการแตละทองถิ่น จากแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2555-2558 นโยบายของรัฐบาล ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แลนวัตกรรม คือ การตระหนักถึง
ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2555 : 116) ซึ่งมีหนวยงานที่รับผิดชอบไดแกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายโดยภาพรวมของประเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 25542563 (IT 2020) เสร็จเรียบรอยแลว และไดประกาศใชโดยผ านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
มีนาคม พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 73(3) ไดระบุหนาที่ใหรัฐ
ตองกระจายโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศใหทั่วถึงเทาเทียมกันทั่วประเทศ และรัฐบาลก็ไดมีแถลงนโยบาย
ดังกลาวเอาไว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร จึงไดมอบหมายจากรัฐบาลใหจัดทํานโยบายบรอด
แบนด แ ห ง ชาติ โดยได รั บ ความเห็น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี แ ละประกาศใช อ ย า งเป น ทางการเมื่ อ วั น ที่ 9
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งนโยบายทั้งสองฉบับนี้ มีเปาหมายในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรหรือบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใหแพรหลายไปทั่วประเทศและมีราคาถูก และยังมุงพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศทุกระดับ ทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ใหสามารถเขาถึงและใช
อินเทอรเน็ตไดอยางกาวขวาง (ครรชิต จามรมาน, 2553 : 3) อันจะนําไปสูการกําหนดนโยบาย ICT ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
หมวดที่ 9 วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กําหนดใหรัฐตองจัดโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชองทางและสื่อโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา และตองจัดใหมีโครงสรางและหนวยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบดาน
เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา นอกจากนี้ ยั ง ต อ งส ง เสริ ม บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตลอดทั้ ง ประชาชนให มี ขี ด
ความสามารถในการผลิต การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูในยุดสังคมขาวสาร เพื่อการ
แสวงหาความรูและการศึกษาตลอดชีวิต ลักษณะของการศึกษาตามเจตนารมณดังกลาวจะเปนการศึกษาตลอด
ชีวิตที่มีความยืดหยุนสูงสามารถตอบสนองตอความตองการความจําเปนและความสนใจของปจเจกบุคคล โดย
เป น การศึ ก ษาแบบไม เผชิ ญ หน า ผ า นทางเครือ ข า ยโทรคมนาคมซึ่ ง เชื่ อมโยงทั่ ว ถึ ง ทุ ก มุ ม โ ลก (สํ า นั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 ก : 37)
สําหรับทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในสวนของนโยบายเรงดวน ดานการศึกษา คือ จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) ใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํารองสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2555 ควบคูกับการเรงพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงใน
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐานการใหบริการใน
สถานศึกษาที่กําหนด โดยไมเสียคาใชจายและนโยบายดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเครื่องมือในการเรงยกระดับ
คุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เพื่อเปนกลไกใน
การเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศู นยกลางและเอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนา
เครื อขา ยสารสนเทศเพื่ อการศึ ก ษา พั ฒ นาระบบไฮเบอรโ ฮมที่ ส ามารถส ง ความรู ม ายั ง ผู เ รีย น โดยระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสงเสริมใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพื่อการศึกษา
ขยายระบบโทรทัศน เพื่อการศึกษาใหกวางขวางปรับปรุงหองเรียนนํารองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส
รวมทั้ งเรง ดํา เนิ นการใหกองทุ นเพื่อพัฒ นาเทคโนโลยี เพื่อการศึ กษาสามารถดํ าเนิน การตามภารกิจได ซึ่ ง
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่วาการศึกษาจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของประชาชน
ประชาชนที่เขมแข็งและมีความรู คือ ทุนที่มีพลังในการตอสูกับความยากจนตองมุงการกระจายประโยชนอยาง

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



เทาเทียมและตองมองประชาชนที่ลําบากเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษา คือ กุญแจสําคัญ
เปนจุดเริ่มตนที่จําเปนในการทําใหความยากจนกลายเปนอดีตในการพัฒนาการศึกษาเนนปรัชญาความเทาเทียม
และการนํ าเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน เพื่อใหมี คุณภาพสํา หรับเยาวชนทุกคนทุ กพื้น ที่
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2555 : 7-9) แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารเป น เครื่ อ งมื อที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสํ า หรับ สร า งนวั ต กรรมใหม ท างการศึ ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงคการพัฒนาเศรษฐกิจดวยสังคมแหงภูมิปญญา (Knowledge-Based Economy) จําเปนตองมีการ
ประยุกตใช ICT ทั่วทั้งสังคม โดยอาศัยการศึกษาและโครงสรางพื้นฐานทางดาน ICT ที่ประชาชนทุกคนสามารถ
เขาถึงได ประกอบกับภาครัฐจะตองดําเนินการนํา ICT มาใชในระบบการศึกษา ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อตอ
การสรางชาติที่มีวัฒนธรรมการใช ICT อยางรูเทาทันและมีธรรมาภิบาล โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไว 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางกําลังคนใหมี
ศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสรางสรรคมีธรรมาภิบาลคุณธรรม จริยธรรม
วิจารณญาณและรูเทาทัน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุน
การเรียนการสอน ดว ยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของ
ประเทศไทย ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการบริหารดานการศึกษา ซึ่งจะเอื้อตอการสรางธรรมาภิ บาลของสั งคม (สํานั กงา น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2549 : 5-9)
จากประเด็นขา งตน สํ านักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กําลังดํา เนินตาม
ยุทธศาสตร ภารกิจ ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารใหมีประสิทธิภาพรวมกับ
สถานศึกษา ซึ่งยังไมมีขอมูลยืนยันวาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขต
พื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาเชี ย งราย เขต 3 และสถานศึ ก ษานั้ น มี ค วามคุ ม ค า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสบ
ความสําเร็จ ชวยลดขั้นตอนการทํางาน ประหยัดวัสดุ และเวลา สามารถอํานวยความสะดวกมากนอยเพียงใด
และมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ผูวิจัย จึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ คาดวาจะไดขอมูลที่เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการพัฒนาระบบบริหารการ
ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการศึ กษา เพื่ อใหส อดคล อ งกั บ หลั กการและบทบั ญ ญั ติ ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา สําหรับ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา สําหรับ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
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กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
1. เพศ
2. ประสบการณการทํางาน
3. วุฒิการศึกษา
4. ตําแหนงหนาที่

สภาพและป ญ หาการบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา
สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 3 จํานวน 5 ดาน
1. ดานโยบายและแผนงาน
2. ดานการบริหารบุคคลากร
3. ดานการบริหารงบประมาณ
4. ดานการบริหารระบบเครือขาย
5. ดานการจัดการเรียนการสอน
ความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ การศึกษา สําหรับโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขต
พื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3
จํานวน 5 ดาน
1. ดานโยบายและแผนงาน
2. ดานการบริหารบุคคลากร
3. ดานการบริหารงบประมาณ
4. ดานการบริหารระบบเครือขาย
5. ดานการจัดการเรียนการสอน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรการวิจัยครั้งนี้ใชประชากรในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในปการศึกษา 2559
จํานวน 144 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด 52 โรงเรียน
กลุมตัวอยางสุมแบบงาย ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 104 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ ประสบการณ วุฒิ
การศึกษา และตําแหนง มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาปจจุบันการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร เพื่ อ การศึ ก ษา สํ า หรั บ โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แบงเปน 5 ดาน คือ ดานนโยบายและแผนงาน ดานการบริหารบุคลากร ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารระบบเครือขายและดานการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร เพื่ อ การศึ ก ษา สํ า หรั บ โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ยื่น คํา รองขอหนัง สือออกจากบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยเวสเทิรน ถึง ผูอํานวยการเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ผูวิจัยดําเนินการจัดแบบสอบถามบรรจุใสซองสีน้ําตาลและนําสงในชองรับหนังสือของสถานศึกษา ที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พรอมหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่กําหนดไว โดยแบง
ออกเปน ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ดานเพศ ประสบการณในการทํางาน วุฒิการศึกษา และตําแหนงหนาที่ โดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ
2. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาปจจุบันการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เปนผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวม
รายดาน และรายขอ การวิเคราะหใชคาเฉลี่ย ( & ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย
ภาพรวมและรายดาน ดวยการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
3.1 จําแนกตามเพศ และตําแหนงหนาที่ ของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบคาที (t-test แบบ
Independent Samples)
3.2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) ถ า พบความแตกต า ง ทดสอบรายคู ด ว ยวิ ธี ก ารของเซฟเฟ
(Scheffe's Method)
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ผล / สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลการสามารถสรุปในประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้
1. สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัย พบวา มี
สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารราคาเฉลี่ยรายดาน พบวา ดานการบริหารบุคลากรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการ
จัดการเรียนการสอนและดานการบริหารงบประมารมีเฉลี่ยต่ําสุด
1.1 ดานนโยบายและการวางแผน สรุปไดวา มีสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน คณะกรรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสวน
รวมในการบริหารงาน ดาน ICT อยูในระดับปานกลางและมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.2 ดานการบริหารบุคลากรสรุปไดวามีสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน สถานศึกษามีครูรับผิดชอบดูแลระบบเครือขาย ICT อยูในระดับปาน
กลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.3 ดานการบริหารงบประมารสรุปไดวามีสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน คณะกรรมการการศึกษามีสวนรวมในการจัดหา
งบประมาณ เพื่อนํามาใชในการในการพัฒนา ICT อยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.4 ดานการบริหารระบบเครือขายสรุปไดวามีสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ มาก ยกเวน สถานศึกษามีโปรแกรมจัดการระบบงาน
หองสมุดอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
1.5 ดานการจัดการเรียนการสอนสรุปไดวามีสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาในภาพรวมในระดับมาก ยกเวน สถานศึกษามีสื่อ ICT ใชสําหรับการเรียนการสอน
เชน ซีดีรอม CAI เปนตนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
2. ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อเพื่อการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการวิจัย พบวาความ
ตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการบริหารบุคลากรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารงบประมาณสวนคาเฉลี่ยต่ําสุด
ไดแก ดานนโยบายและแผนงาน
2.1 ดานนโยบายและแผนงาน สรุปไดวา มีความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก
2.2 ดานการบริหารบุคลากร สรุปไดวา มีความต องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด ยกเวน ครูสาสมารถเปนวิทยากร
ฝกอบรมใหความรูดาน ICT ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2.3 ด า นการบริหารงบประมาณ สรุป ได ว า มี ค วามต องการในการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก
2.4 ดานการบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน สถานศึกษาจัดหาซอฟแวรที่สอดคลองกับงานในสถานศึกษาอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด
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2.5 ดานการเรียนการสอย สรุปไดวา มีความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน สถานศึกษาจัดใหผูเรียนใชคอมพิวเตอร เพื่อการ
เรียนรูอยางเหมาะสมตามระดับชั้นอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
3. ผลการเปรียบเทียบความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล มีรายละเอียดเปนรายดานดังนี้
3.1ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
3.2ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณสอน พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนสวน
ดานนโยบายและแผน ดานบริหารบุคลากร และดานบริหารงบประมาณมีความคิดเห็น แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี วุ ฒิ การศึก ษา พบว า มี ค วามคิ ดเห็น ไม แ ตกต า งกัน ส ว นด า น
นโยบายและแผน ดานบริหารงบประมาณ และดานการจัดการเรียนการสอน มีความคิดเห็น แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนง พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลในประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้
1. สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา มีสภาพปญหาการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารราตามสภาพ
ปญหาการบริหารรายดาน พบวา ดานการบริหารบุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนดานการบริหารงบประมาณ มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดมีผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องดานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมวด 9 วาดวยกระทรวงเทคโนโลยี เพื่อศึกษากําหนดใหรัฐตองจัดสงเสริม
บุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งประชาชนมีขีดความสามารถในการผลิตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่ อการเรีย นรูในยุ คสั ง คมขา วสาร เพื่ อการแสวงหาความรูและการศึ ก ษาตลอดทั้ ง การศึ กษาตาม
เจตนารมณดังกลาวจะเปนการศึกษาตลอกชีวิตที่มีความยืดหยุนสูงสามารถตอบสนองความตองการความจําเปน
และความสนใจของปจเจกบุคคล โดยการศึกษาแบบไมเผชิญหนาผานทางเครือขายโทรคมนาคมซึ่งเชื่อมโยง
ทั่วถึงทั่วมุมโลก (สํานักงานคณะกรรรมการสถานศึกษาแหงชาติ, 2545 ก: 37)
1.1 ดานการบริหารนโยบายและวางแผนงาน พบวา สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มีสภาพปญหาการบริหารอยูในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการจัดหาอุปกรณ ICT ในแผนปฏิบัติงานประจําป สถานศึกษามี
แผนงาน/โครงการพัฒนาการเรียนรู ดาน ICT ในแผนปฏิบัติงานประจําปและสถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขอมูลสารสนเทศในแผนปฏิบัติงานประจําปอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่สูงที่สุดทั้งนี้อาจเปนเพราะมาตรา
69 รัฐต องจัด ใหมีหนว ยงานกลางทํา หน าที่ กํา หนดนโยบายและวางแผนอยา งมี ประสิ ทธิ ภาพของการผลิ ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาซึ่งสอดคลองกับ วายุภักษ (2553 : 23) วานโยบายและการวางแผนอยางมี
ประสิทธิภาพ “จึงหมายความวา” การกําหนดทิศทางขององคกรและการจัดทําวิธีทิศทางหรือเปาหมายในการ
ดําเนินงานขององคกร ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารขององคกรและการจัดทําวิธีหรือแนวทางในการ
ทํางาน เพื่อใหสําเร็จตามนโยบายที่กําหนดไว
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1.2 ดานการบริหารบุคลากร พบวา สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา มีสภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีทักษะการใชอินเตอรเน็ต
ได (สามารถเรียกใชเว็บไซตที่ตองการได สามารถคนหาขอมูล โดยใช Search Engine ได สามารถ Download
ขอมู ล จากอิน เตอรเน็ ต ได สามารถบั น ทึก URL ที่ต องการไว ใน Favorites ได ) เขา ใจมารยาทในการใช
อินเตอรเน็ต เขาใจระบบปองกันความปลอดภัยในการใชอินเตอรเน็ตเหตุอาจเปนเพราะเนื่องจากขอมูลที่อยูบน
เครือขายอินเตอรเน็ตในปจจุบันมีมากมายและกระจักกระจายตามที่ตางๆ ผูใชอินเตอรเน็ตจึงจําเปนตองเรียนรู
วิธีการใชบริการอินเตอรเน็ตและเลือกใชใหเหมาะสม เพื่อการคนหาขอมูลประกอบการเรียนรูของตนเองไดอยาง
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (2542 : 12; อางอินจาก ถนอมพร ตันพิพัฒน , 2539 : 37)
การติดต อสื่อสารผานอินเตอรเน็ต สําหรับครูอาจารยและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุด มศึกษาจะ
ครอบคลุมถึงการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความรู การนัดหมายสงงานหรือการบาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตางๆ รวมทั้งการแจกจายที่อยูทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือที่อยูบนเวิลดไวดเว็บซึ่งจัดเปนบริการหนึ่งที่เปน
อยางมาก เนื่องจากความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสารเห็นไดจากการวิจัยของศักดา จันทรประเสริฐ
(2541 : 43) ที่พบวา อาจารยใชอินเตอรเน็ตเพื่อติดตอสื่อสารมากที่สุด โดยสามารถจําแนกรูปแบบการสื่อสาร
บนอิ น เตอร เ น็ ต ที่ ใ ช ใ นการเรี ย นการสอนนั้ น จํ า แนกได ส องประเภท คื อ การสื่ อ สารแบบเวลาเดี ย วกั น
(Synchronous) เชน การใชโปรแกรม Chat และการสื่อสารแบบตางเวลา (Asynchronous) เชนอภิปรายผาน
ทางเว็บบอรดการใชอิเล็กทรอนิกสเมล เปนตน สําหรับการใชอินเตอรเน็ต เพื่อการสื่อสารนี้ ไดมีการศึกษา
พบวาบริการอิเล็กทรอนิกสเปนบริการที่อาจารยและนิสิตนักศึกษาสวนใหญเลือกใช เห็นไดจากผลการวิจัยของสุ
นิสา เหลืองสมบูรณ (2537 : 16)ที่พบ บริการอินเทอรเน็ตผูใชไดเพื่อการติดตอสื่อสารมากที่สุด โดยมีอาจารยถึง
รอยละ 96.6 และนักศึกษารอยละ 88.95 ที่ใชบริการนี้ (พจนารถ ทองเจริญ, 2539 : 26) ไดศึกษา พบวา
อาจารยและนักศึกษาใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อประโยชนในการสืบคนข อมูลสอดคลองกับผลงานวิจัยของรุง
อรุณ ผาสุกสกุล (2542 : 45) เสกสรร สายสีสด (2542 : 38) นิตยา คงสุวรรณ (2544 : 27) ที่พบวา นักศึกษา
ในสถาบั นอุดมศึกษาใชป ระโยชน จากอินเทอรเน็ ตคนหาขอมูลที่ส นใจ เพื่ อสนับสนุ นการเรียนรูดว ยตนเอง
ประหยั ด เวลาในการสื บ ค น และเยาวลั กษณ สุ ว รรณแข (2544 : 35) พบว า อาจารย แ ละนั กวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวนใหญใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล เพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
คนควาวิจัยและผลิตเอกสารการสอนตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวาสนา บุญจูง (2542 : 39) ที่
พบวา นักวิจัยสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อนํามาใชประกอบการทํางาน
1.3 ดานการบริหารงบประมาณ พบวา สภาพปญหาการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา องคกรปกครองสวยทองถิ่น
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ICT มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเหตุผล เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 68 กลาวไววา ใหมีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทานและผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรประประชาชน
รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อการพัฒนาคนและสังคมหลักเกณฑ
และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิตการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงสอดคลองกับ พลากร ศิริพงศ (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการบริหาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของโรงเรี ย น ฉวางรั ช ดาภิ เษก ผลการวิ จั ย พบว า ด า นการบริห าร
งบประมาณควรระดมความรวมมือจากภาคีเครือขายจัดหางบประมาณใหเพียงพอสําหรับการดําเนินงานอํานวย
ความสะดวกและลดขั้นตอนในการใชงบประมาณ
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1.4 ดานการบริหารระบบเครือขาย พบวาสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาโดยภาพรวมและรายขอมูลอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ หมวด 9 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่สื่อตัวนําและโครงสรา ง
พื้นฐานอื่นที่นําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช
ประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตามความจําเปน ซึ่งสอดคลองกับพลากร ศิริพงศ (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่องแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ผลการวิจัย พบวา
ดานการบริหารระบบเครือขาย มีดังนี้ ดําเนินการจัดหา ปรับปรุงพัฒนาดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ ICT และระบบ
เครือขาย ICT ใหสามารถใชงานไดอยางเปนปกติอยูเสมอจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบันและจัดเก็บไวใน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร พัฒนาการติดตอสื่อสานผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เว็บไซตของสถานศึกษา
1.5 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารเพื่อการศึกษาดว ยภาพรวมอยูในระดั บ มาก ทั้ งนี้ เนื่องมาจากสอดคลองกับ กิดานัน ท มลิท อง
(2548 :
66) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ไอซี ที เ พื่ อ การศึ ก ษา ผลการวิ จั ย พบว า การเรี ย นรู โ ดยใช เทคโนโลยี
(Learning by Technology) เปนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพื่อการเรียนรู เชน การใชคอมพิวเตอรเพื่อ
การประมวลผล การใช software คอมพิวเตอรในการสรางบทเรียน การใช Internet เพื่อคนควา การใช
world wide web เปนสื่อในลักษณะการสอนบนเว็บ การเรียนการสอนในลักษณะ e-learning และทัศนะ
ศึกษาเสมือน (Virtual Fieldtrip) ดวยแหลงการเรียนรูเสมือนจากเว็บไซตตางๆ และการเรียนรูไปกับเทคโนโลยี
(Learning with Technology) เปนการเรียนรูเกี่ยวกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ไดแก การเรียนรู
ขณะนี้วาเทคโนโลยีมีความกาวไกลไปในลักษณะและรูปแบบใดบางทั้งทางดานวัสดุอุปกรณและวิธีการ เชน
ซอฟแวรโปรแกรมใหมๆ เครื่อง Tablet PC ซึ่งเปนเครื่องคอมพิวเตอรไรสายผูใชสามารถเขียนลงบนจอภาพได
กลองดิจิตอลเพื่อถายภาพและเว็บแคม (Webcam) เพื่อใชสงภาพขณะสนทนาบน Internet ฯลฯ เมื่อเรียนรู
ความใหมทันสมัยของเทคโนโลยีแลวจะนํามาประยุกตใชในวงการตางๆไดอยางไรบาง เชน การใชกลองวีดีทัศน
ถายภาพการสอนสงไปบน Internet เพื่อใหผูเรียนสถาบันอื่นเห็นภาพและไดยินเสียงการสอน การใชเครือขายไร
สายดวยเทคโนโลยี WI-FI ทั้งในและนอกครัวเรือน แพทยสามารถใช Tablet PC เพื่อเขียนสั่งยาคนไข และสงไป
บน Internet ขณะปรึกษาปญหาดานสุขภาพ เปนตน
2. ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราบ เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานการบริหารบุคลาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานบริหารงบประมาณสวนดาน
นโยบายและแผนงานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2.1 ดานนโยบายและการวางแผน พบวา ความตองการในการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องมาจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อการศึกไดวิเคราะหโครงสรางขององคกร วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร การดําเนินการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในปจจุบัน
นําไปสูการกําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดยมี
เปาหมายที่จะตองตอบสนองความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ (Stakeholders) ทั้งในดานการบริหารจัดการ
เรียนการสอน ซึ้งเอื้อตอการเขาถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกปลอดภัยมีความนา
เชื้ อถือ สามารถช ว ยลดเวลาและความซั บ ซ อนในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทางการศึก ษา ส ง เสริมการ
แลกเปลี่ ย นความรูแ ละการเรีย นการสอนในระดั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน การอาชี ว ะศึ กษา การอุด มศึก ษา
การศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ดวยรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอก
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ระบบ ผานการดําเนินวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและมาตรการตางๆรวมถึงนโยบายที่เหมาะตอการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Enabling Future Education With ICT) หมายถึง พัฒนาทรัพยกร
บุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะใหมีวัฒนธรรมการใช ICT อยางมีคุณธรรมจริยธรรม วิจารณญาณและรูเทาทัน ดวย
การสรางนวัตกรรมการเรียนรู การบริการจัดการอยางบูรณาการ รวมกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อการศึกษาแหงอนาคต
2.2 ดานการบริหารบุคลากร พบวา ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด แสดงไหเห็นวาทั้งฝายบริหารและครูก็ไหความสําคัญ
กับการมอบหมายใหตรงกับงานรูความสามารถ รายการที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ สถานศึกษามอบหมายงาน
บุคลากรมีความรูความสามารถดาน ICT ปฏิบัติงานดาน ICT สอดคลองกับกฤษมันต วัฒนาณรงค (2547 : 38)
กลาววาการใชเทคโนโลยีในสถานศึกษามีความจําเปนที่ผูบริหารตองวาแผนและเตรียมปจจัยเกื้อหนุนทางดาน
กํา ลัง คน งบประมาณ สถานที่แ ละการจั ด การอยา งมี ป ระสิท ธิภ าพสิ งที่ ควรคํ านึ ง ไดแก การใช เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาจําเปนตองใชกําลังคนที่มีความรู คามสามารถผานการศึกษาหรือฝกอบรมการใช
เทคโนโลยีการเตรียมกําลังคนดานนี้เปนภารกิจของผูบริหาร สํานักงานกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2547 : 64)
ไดกลาวถึงการใช ICT และการจัดการเรียนการสอนไดวาผูดูแลงาน ICT ในโรงเรียนเปนบุคลากรที่สําคัญกลุม
หนึ่งที่ฝายบริหารควรพิจารณาเปนพิเศษ เพราะบุคลากรเหลานี้เปนบุคลากรที่จะทําหนาที่ดูแล Hardware ใน
ระบบทุกระบบใหสามารถทํางานไดตลอดเวลา ชวยเหลือแนะนําฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียนดูแลดานการ
จัดการเรียนการสอนดาน ICT ในโรงเรียนที่ปรึกษาของฝายบริหารดาน ICT
2.3 ดานการบริหารงบประมาณ พบวา ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมี
บทบาทตอการปกรูปการศึกษาในระยะตอไปในหลายลักษณะรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีอุปกรณคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตในสถานศึกษาและครอบครัวการจัดทําเนื้อหาสาระทางวิชาการการศึกษาของสถานศึกษาใน
พื้นที่การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือฝกทักษะในการผลิตชางอาชีวะที่มีคุณภาพสูงการเชื่อมโยงเครือขายขอมูล
ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัยการศึกษาในระบบ Online การจัดกาศึกษา
ทางไกลสําหรับผูดอยโอกาสและการจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสําหรับผูพิการดานตางๆเปนตนซึ่งสอดคลอง
กับคํานึง ยากองโค (2548 : บทคัดยอ) สถานศึกษามีการวางแผนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร
เพิ่มเติมมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหเปนปจจุบันและทันสมัย
2.4 ดานการบริหารระบบเครือขายพบวา ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพื่ อ การศึ กษาในภาพรวมอยู ในระดั บ มาก เนื่ องมาจากสถานศึ ก ษามี คอมพิ ว เตอรแ ละใช
คอมพิวเตอรเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตเพียงพอตอความตองการของบุคลากรและนักเรียนบุคลากรขาด
ทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปโปรแกรมสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) โปรแกรม E-Learning โปรแกรม
Term 2544 และในดานการเรียนการสอนมีสภาพการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง ไดแก การเรียนการสอน
คอมพิวเตอรที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงใชเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน
กลุมสาระตางๆ มีการบูรณาการสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมการเรียนการสอนแตละสาระใชเทคโนโลยีในการ
จัดทําสถิติทางการศึกษาของนักเรียนรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทําแผนการเรียนรูและการวิจัยในชั้นเรียนและสภาพ
ที่มีการดําเนินการอยูในระดับนอย ไดแก นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) เปนเครื่องมือในการ
ประมวลผลและสรางองคความรูใหมไดดวยตนเองบุคลากรใชสื่อดิจิทัล เชน E-Book E-Library E-Leaning ใน
การจัดการการเรียนการสอนตามลําดับตรงกับ ณัฐนนท ปองกัน (2550 : บทคัดยอ) ความตองการในใชทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดดานวัสดุ ไดแก โปรแกรมบริหารงานวิชาการดาน
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เครื่อ งมื อ /อุป กรณ ได แก เครื่อ งถา ยเอกสาร รองลงมา คื อ เครื่อ งพิ ม พ (Printer) ด า นเทคนิ ค วิ ธี ก ารทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศไดแกการคนหาขอมูลเพื่อดาวนโหลดขอมูล
2.5 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สมัยใหมทําใหคนเราจําเปนตองเรียนรูและกาวทันความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถน้ําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนการสอน ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่นํามาใชในการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการตั้งจุดมุงหมายใหผู สอนและผูเรียนมีสมรรถนะในการใช
เทคโนโลยีในสวนของการใชในเนื้อหาบทเรียนและใชเปนเครื่องมือการเรียนผนวกกับการใชเทคโนโลยีใหมและ
ลักษณะการเรียนการสอนรูปแบบตางๆที่จะชวยเสริมใหการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : บทคัดยอ) ไดวิจัย เรื่องการพัฒนาการใชคอมพิวเตอรเพื่อการ
เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา พบวา การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เปาหมายการใชเทคโนโลยีของโรงเรียน
คือ นั กเรียนต องไดรับการสอนใหใช เทคโนโลยีเปน นั่น คือ ต องเรียนรู สรา งองคค วามรูได ด วยตนเองและ
ประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวันได การพัฒนาระบบและโปรแกรม พบวา การเชื่อมโยงเปนเครือขายกันจะให
ประโยชนตอการเรียนรูมากกวาจัดแบบ Stand Alone ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาท
ตอการปฏิรูปการศึกษาในระยะตอไปในหลายลักษณะรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีอุปกรณคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตในสถานศึกษาและครอบครัวการจัดทําเนื้อหาสาระทางวิชาการทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
การเพิ่มพูนขีดความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่
การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือฝ กทักษะในการผลิตชางอาชีวะที่มีคุณภาพสูงการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัยการศึกษาในระบบ Online การจัดการศึกษา
ทางไกลสําหรับผูดอยโอกาสและการจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสําหรับผูพิการดานตางๆ
3. ผลการเปรียบเทียบความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล มีรายละเอียดเปนรายดานดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ประสบการณ
วุฒิการศึกษา และตําแหนง พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํา นวน 52 โรงเรียน ที่มีเพศ ประสบการณการสอน วุ ฒิ
การศึกษา และตําแหนง ตางมีความคิดเห็นในตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การศึกษาไมตางกัน เพราะตางตองการใหเกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใน
สถานศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนการสอน โดยเฉพาะดานโยบายและแผนงาน ดานการ
บริหารบุคลากร ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารระบบเครือขาย ดานการจัดการเรียนการสอน ลวน
มีผลสงเสริมแนวทางการพัฒนาสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสันต กั้ววงษ
(2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิชาการของครูโรงเรียนทรงวิทยา
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวา ดานงานสื่อและ
นวัตกรรมดานงานจัดการเรียนการสอน ดานงานนิเทศการสอนและดานงานวัดผลประเมินผล โดยครูผูสอนที่ มี
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา การเคยอบรม แตกตางกันมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิชาการไม
แตกตางกัน และ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุระชาติ ชุมพร (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในสถานศึก ษาของผู บ ริหารสถานศึ กษาโรงเรีย นในสั ง กั ด กลุ ม การศึ กษาท องถิ่น ที่ 9
ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณตางกันมีสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัย การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในครั้งนี้พบประเด็นที่
นาสนใจ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานนโยบายและแผนงาน สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่พบจาก
การศึกษาวิจัย คือ สถานศึกษาสนับสนุนใหครูและนักเรียนเผยแพรผลงานดาน ICT ในโอกาสตางๆ กลาวไดวา
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานดาน ICT ยังไมไดรับการประชาสัมพันธใหแก บุคคลที่เกี่ยวของ
ดังนั้นความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงทําใหผูบริหารตองตระหนักถึง
นโยบายและสนับสนุนใหเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยว ICT ใหทุกสวนงานไดรับรูถึงแผนการ
ดําเนินงาน และมีสวนรวมในการเสนอแผนปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนานโยบายและแผนงาน
2. ดานการบริหารบุคลากร สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารสถานศึกษา
พบวา การมอบหมายบุคลากรที่มีความรูความสามารถดาน ICT ปฏิบัติงานดาน ICT ยังขาดความเหมาะสม ทํา
ใหการดําเนินงาน ICT ภายในสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น ความตองการเกี่ยวกับการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ การพัฒนาครูผูสอนใหสามารถเปนวิทยากรฝกอบรมใหความรูดาน ICT ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา รวมถึงสามารถถายทอดองคความรูตางๆ ใหแกบุคลากรภายในสถานศึกษา
3. ดานการบริหารงบประมาณ สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การศึกษา พบวา การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ ICT ยังไมเพียงพอตอความตองการ ไมทันตอการ
สถานการณ ในปจจุบัน ดังนั้นความตองการเกี่ยวกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สถานศึกษาตองจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ ICT ใหเพียงพอตอการจัดซื้ออุปกรณตางๆ เพื่อมาสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ใหมากขึ้น
4. สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ดานการบริหารระบบเครือขาย
สภาพป ญหาชองสถานศึกษามีการจั ดวางระบบเครือขา ย ICT ยั งพบวา มีประสิ ทธิภาพในการบริหารระบบ
เครือขายที่ตองไดรับการปรับปรุง จากการศึกษาพบวามีปญหาในประเด็ นมากที่สุด ดังนั้นความตองการในการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรเพิ่มชองทางในการดําเนินงาน โดยสถานศึกษาตองสราง
เว็บไซต บล็อก อีเมลล เพื่อใหเปนชองทางการสื่อสารของสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วใน
การถายทอดความรู
5. ดานการจัดการเรียนการสอนสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปจจุบัน
ยังพบครูที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช ICT เปนเครื่องมือ ยังมีปญหาอยูในระดับมาก ดังนั้นความ
ตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนมีอุปกรณใหเพียงพอ
โดยเฉพาะคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูอยางเหมาะสมที่ตามระดับชั้นของครูผูสอน และนักเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาเรื่ อ งรูป แบบการบริหารงบประมาณด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ
การศึกษา สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. ควรศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติ ในการนํา ยุท ธศาสตรด านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อ
การศึกษา สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนที่จัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึก ษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค
ACADEMIC ADMINISTRATION OF ELEMENTARY SCHOOLS UNDER
NAKHON SAWAN MUNICIPALITY

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษาวิทยา

ภานินี ชอบดี
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา อุตตมะเวทิน

บทคัดยอ
จากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ เปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล และศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค จํานวน 186 คน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test)
ผลการศึกษาพบวา
1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค พบวาสวนใหญมีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการวิ จัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(xҧ=4.58) รองลงมา ดานการนิเทศ
การศึกษา (xҧ=4.54) ดานการวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน (xҧ=4.54) ดานการพัฒนา
แหล ง เรีย นรู (xҧ= 4.50) ด า นการพั ฒ นากระบวนการเรีย นรู (xҧ=4.48) ด า นการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (xҧ=4.47) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (xҧ=4.45) ดานการ
สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (xҧ=4.34) ดานการ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น (xҧ=4.28)ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(xҧ=4.21) ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน (xҧ=4.24) และดานการแนะแนวการศึกษา (xҧ=3.16)
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ครูผูสอนที่มีเพศ อายุ ตําแหนงงาน
และประสบการณทํางานตางกัน มีการบริการงานวิชาการตางกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
3. การศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ พบวา สถานศึกษาจัดหาครูเขาสอนไมตรงกับความรู
ความสามารถเนื่องจากครูมีจํานวนนอย จึงทําใหครูหนึ่งคนตองสอนหลายชั้น หลายวิชา สงผลใหครู สอนแตใน
หนังสือ ไมสามารถใหความรูเพิ่มเติมที่ตรงกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันได ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรรับครู
เพิ่ม และพัฒนาสื่อการสอนโดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ
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Abstract
The objective of this research were to study the academic administration status
and to compare the academic administration of elementary schools under Nakhon Sawan
Municipality by categorizing the personal factors and to study the problems, barriers and
suggestions. Questionnaire was used to collect the data which were analyzed by
descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation).
The T-test and F-test were performed as the hypothesis test. The sample was
186 elementary schools in Nakhon Sawan Municipality’s teachers who managed the
curriculum.
The results of this research were mentioned as follow:
1. The study of academic administration of elementary schools under Nakhon
Sawan Municipality showed that the school’s academic administration were mostly in
the highest level. For considering in terms, the highest average was the researching for
improvement of the quality of education (xത=4.58), followed by educational supervision
(xത=4.54), testing, evaluation and school record transferring (xത =4.54), study resources’
development (xത=4.50), study processes’ development (xത =4.48), the development of
media, inventions and technologies for study (xത =4.47), the development of internal
quality assurance of institution (xത=4.45), promoting academic support to families,
organizations and other educational institutions (xത =4.34), collaboration with other
educational institutions for academic development (xത =4.28), school curriculum
development (xത=4.21), promotion of academic knowledge to the community (xത =4.24)
and educational counseling (xത =3.16), respectively.
2. The compare of the academic administration of elementary schools under
Nakhon Sawan Municipality by categorizing the personal factors showed that teachers
who had different gender, age, work position and experience, had different academic
services which accept assumptions statistically significant at the 0.05 level.
3. The study of problems, barriers and suggestions showed that the educational
institutes did not provide teachers matched their knowledge and capability due of less
quantity of teacher, which caused one teacher, had to teach many classes, subjects, forced
to teacher only what were in the textbook and unable to provide additional knowledge
that matches the current situation. The educational institutes should employ more teacher
and developed instructional media with the help of technology to make teaching and
learning more effective.
Key word (s): Academic Administration

บทนํา
การพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการศึ กษาของคนไทยมี เ กณฑ การพั ฒ นาที่ สู ง ขึ้น มี ก ารขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพิ่มมากขึ้น และตองไดรับการพัฒนาดานการศึกษาเรียนรูไปตลอดชีวิต เพราะคุณภาพ
การศึกษาของคนไทยยังเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของคนไทย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป แตกลับยังไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และต่ํากวาประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชีย
อาทิเชน ญี่ปุน เกาหลี สิงคโปร ถึงแมจะมีการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นแตอยางไรก็ตามผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนไทยที่วัดจากคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ 4 วิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ก็มีผลต่ํากวารอยละ 50 และลดลงทุกป (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550 – 2554)
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การจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับที่ สองตอจากการศึกษา
ชั้นปฐมวัย เปนการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเริ่มเรียนรูทักษะการพูด การอาน การเขียนที่มากขึ้น รวมถึงมีวิชาที่
ผูเรียนตองศึกษาทําความเขาใจมากขึ้น เพื่อวัดพื้นฐานความเขาใจ และความสามารถที่ตองเพิ่มมากขึ้นจากชั้น
ปฐมวัยดวยเชนกัน สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาในตอนตนจะตองมีการปรับตัวอยางมากในการกาวเขาสูระดับ
การศึกษานี้ ผูเรียนจะมีระดับความสามารถในการพูด อาน เขียน การคิดวิเคราะหที่แตกตางกันไปตามความ
แตกตางระหวางบุคคล จึงมีความจําเปนตอการสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดอยางเต็มประสิทธิ ภาพมาก
ที่ สุ ด เพื่ อส ง เสริ ม และสนั น สนุ น ผู เ รี ย นกา วเขา สู ช ว งชั้ น ถัด ไป คื อ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาใหไ ด คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด
( พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 )
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงกับปญหาการศึกษาของนักเรียนไทย คือ คุณภาพของคน การ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่ง (ไพศาล แสนยศบุญเรือง 2549 : 1) การบริหาร
และการจัดการสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาตองมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
อยางชัดเจน สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได โดยมุงเนน คุณภาพของผูเรียน
รอบดานกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มิใชเลือกปฏิบัติกับผูเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนั้น ครูผูสอนตองใหความเปน
ธรรมแกผูเรียน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม มีการจัดการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิ ชาชีพ มีความรักในอาชีพครูอยางแทจริง เขาใจผูเรียน หารูปแบบการ
เรียนการสอนใหมๆที่ทันสมัย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน คอยชวยเหลือผูเรียน เนื่องเพราะเด็กชวงวัยนี้ยัง
ตองการการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดเปนอยางมากเลยทีเดียว ทําใหผูเรียนรัก และเกรงใจ มิ ใชเพียงแตทําให
ผูเรียนเกรงกลัว อาจกลาวไดวา ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา และนักการศึกษา เปนผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางยิ่ง
ทางการศึ ก ษาต อ การพั ฒ นาผู เ รี ย น ต อ งคิ ด ให ไ กลอย า งสร า งสรรค มิ ใ ช เ พี ย งแต คิ ด ตามเท า นั้ น
(Creative and Productive People)
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 – 18 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ อันไดแก เทศบาล เมืองพัทยา องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีอํานาจในการจัดการศึกษา ซึ่งถื อวาเปนระบบ
สาธารณะประเภทหนึ่ง นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 – 2559) ไดกําหนดใหกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดวยเชนกัน ทั้งนี้เพื่อใหการศึกษามีความ
คลองตัว และไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการสงเสริมทักษะการเรียนรูที่ทัดเทียมกัน รวมทั้งการสงเสริมศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพมากที่สุด
เทศบาลเปนองคกรปกครองทองถิ่น มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกนักเรียนในเขตเทศบาล และ
อยูภายใตการดู แลของสํ านั กประสานงานและพั ฒนาการจัดการศึกษาท องถิ่น ใหมี การดําเนิน งานสงเสริม
สนั บสนุ นช วยเหลื อใหเทศบาลสามารถปฏิรูป การศึ กษาใหสอดคล องกับนโยบายของรัฐ (กรมส ง เสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2547) ในสวนของโรงเรียนที่มีจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค มีโรงเรียนในเขตสังกัดทั้งหมด 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต
(ท.1) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต (ท.2) โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) โรงเรียนเทศบาลวัดวร
นาถบรรพต (ท.4) โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5) โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) (เทศบาลนครนครสวรรค , 2560)
นครสวรรค เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยรวมพบวา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคเปน
โรงเรียนขนาดเล็ก และสวนใหญคุณภาพดานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลไมอยูในเกณฑที่นา
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พึ ง พอใจตามมาตรฐานของหลั ก สู ต ร สภาพการจั ด การเรี ย นการสอนค อ นข า งไม ไ ด คุ ณ ภาพตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ผูเรียนจึงมีประสิทธิภาพไมมากเทาที่ควรจะเปน
จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ชี้ใหเห็นวาการบริหารงานในโรงเรียนนั้นสําคัญและควรจัดใหเปน
งานหลักในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ตองกระทําอยางเต็มที่ และตอเนื่อง เพื่อใหไดประสิทธิภาพที่นาพึง
พอใจมากที่สุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยเกี่ยวกับ “ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค ” ตามแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาและสงเสริม
มาตรฐานของการเรียนรูใหแกเด็กในเขตเทศบาลนครนครสวรรค เปนการยกระดับการศึกษาใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาของชาติและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคจําแนกตามตําแหนงของครูผูสอนและประเภทของโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค มีกรอบแนวคิดในการทําวิจัยไดมีกําหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ชวงอายุ วุฒิการศึกษาสูง สุด. ปจจุบันดํารง
ตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขอมูลสวนบุคคล
ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานวิชาการนั้น ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และการสงเสริมสนับสนุนงานวิ ชาการ
แกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (ลีลาวดี จีระเสมานนท, 2555)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
2. ชวงอายุ
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง
5. ประสบการณการทํางาน

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
12. การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
(ลีลาวดี จีระเสมานนท, 2555)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับ การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
2. สรางแบบสอบถามฉบับราง ตามขอบขายและเนื้อหาที่กําหนด มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคอรท (Likert type)
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะ
แลวนํามาปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามเสนอผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อทําการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใชโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคํา
จํากัดความที่ใชในการศึกษาโดยใชวิธีหาคา Index of Item Objective congruency (IOC) จากนั้นคํานวณหา
คา IOC คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ไวจัดทําเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บ
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รวบรวมขอมูลตอไป ผลการวิเคราะหไมมีขอตัดทิ้งหรือปรับปรุง คา IOC ที่ไดคือ 0.6 - 1.0 ของขอคําถามทั้ง 53
ขอ
5. นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขเครื่องมือและเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
6. นําแบบสอบถามที่แกไข ปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try-Out) กับครูโรงเรียนอนุบาล
นครสวรรคที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
7. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยตองผานเกณฑ 0.80 ขึ้นไป จึงจะสามารถนําไปใชได
8. ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย
9. การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษานําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาตางๆ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
9.1 วิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย
9.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค จําแนกตามเพศและประสบการณ โดยใช
สถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม โดยการทดสอบคาที (t-test) และ
การทดสอบคาเอฟ (F-test)

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิง
จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 53.2 อายุ 30 –39 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 34.9 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 79.0 ตําแหนงครู คศ.1 จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 43.0 และมี
ประสบการณทํางาน ต่ํากวา 10 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 38.7
จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จั ดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค สามารถสรุปเปนรายดานไดดังนี้
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 เมื่อจําแนกเปนราย
ขอแลวพบวา รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการวิเคราะหสภาพแวดลอ มและประเมินสถานภาพของ
สถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.35 รองลงมา ศึกษา วิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชนทองถิ่นในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 เมื่อจําแนกเปนรายขอ
แลวพบวา จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.63 รองลงมา การรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตรในการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51
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ดานการวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.54 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทัก ษะ ประสบการณ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอื่น อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 รองลงมา พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหได
มาตรฐาน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาและสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการ
ประเมินตามสภาพจริง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 เมื่อจําแนกเปน
รายขอแลวพบวา ศึกษาวิเคราะหวิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ในภาพรวมของ
สถานศึกษา และสงเสริมใหครูศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู อยู
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 รองลงมา ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัยระหวาง
สถานศึกษาและองคกรที่เกี่ยวของและการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ
งานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคลครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.58 และการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.53
ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.47 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา สงเสริมใหครูผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการ
พัฒนางานดานวิชาการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 รองลงมา การประเมินผลการพัฒนาการใช
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ ยเทากับ 4.55 และประสานความ
รวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น อยูในระดับ มากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว
พบวา การสํารวจแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 รองลงมา สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหล งเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58และจัดตั้งและพัฒนาแหลงการ
เรียนรูรวมทั้งพัฒนาองคความรู อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55
ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา
ประเมินผลการจัดระบบและการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา และติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 รองลงมา ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และ
เหมาะสมกับสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55
ดานการแนะแนวการศึกษา อยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว
พบว า มี การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิช าชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 รองลงมา ดําเนินการ
แนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา อยูในระดับ มาก ประสานความรวมมือ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายแนะแนวภายในเขต
พื้นที่การศึกษา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83
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ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45
เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา ประสานความรวมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่นเพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 รองลงมา วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา และประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและ
หนวยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และกําหนดเกณฑการประเมิน
เปาหมายความสําเร็จสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดของกระทรวง อยูในระดับมากที่สุ ด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52
ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 เมื่อจําแนก
เปนรายขอแลวพบวา การศึกษาสํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน อยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 รองลงมา จัดใหความรู เสริมสรางความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23
และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21
ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.28เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ
ในตางประเทศ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 รองลงมา สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับองคกรตางๆ ภายในประเทศ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และมีการเตรียมความ
พรอมในการจัดการสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนในอนาคต อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.40
ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา อยู
ในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 รองลงมา จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และมีการวางแผนปฏิบัติงานวิชาการรวมกันระหวางโรงเรียน วัดและชุมชนในทองถิ่น
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด อาจเปนเพราะสถานศึกษาไดมีการรวมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูนําชุมชนทองถิ่น ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพของ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ กํา หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิจ เป า หมาย คุ ณ ลั กษณะอั น พึ ง ประสงค ใหเ ป น ไปตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ สงสุข (2551) ไดศึกษาปญหา
และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1 พบวา สถานศึกษามี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด เชนกัน ซึ่งความวา
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สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรจากการประเมินปญหา และนําปญหาไปพัฒนาใหตรงกับความตองการของ
สถานศึกษาตอไป
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการจัดใหมีก าร
นิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ อยูเปนประจํา เมื่อมีปญหาการเรียนการสอนจะชวยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตรในการพัฒนากระบวนการเรียนรู เชน จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจ
ความถนัดของผูเรียนใหมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทวีศั กดิ์ บังคม (2550) ไดศึกษาปญหาและแนว
ทางแก ไ ขการบริ ห ารงานวิ ช าการของ โรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี เขต 1 พบว า
สถานศึกษามีการจัดอบรมครูใหมีความเขาใจในการวิเคราะหหลักสูตรอยางถูกตอง และนําความรูที่ไดไปผลิตสื่อ
การเรียนการสอนใหเหมาสมกับนักเรียน
ดานการวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมากที่สุด อาจเปนเพราะ
สถานศึกษามีการจัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น โดย
จัดทําพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน และกําหนดระเบียบแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา และสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการ
ประเมินตามสภาพจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยันต อินทเจริญศานต (2552) ไดศึกษา การบริหารงาน
วิช าการของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาพะเยา เขต 2 พบว า
สถานศึกษามีการบริหารการวัดประเมินผลและเทียบโอนการเรียน โดยการพัฒนาการวัดและประเมินผลการ
เรียนของนักเรียนตามสภาพจริง
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มากที่สุด อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการ
วิเคราะหวิจัยการบริหารการจัดการ และสงเสริมใหครูวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการ
เรียนรู ใหดีขึ้น โดยการประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัยระหวางสถานศึกษาและองคกรที่
เกี่ยวของ และการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา
บุคคลครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น และการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนให
ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิเชษฐ สงสุข (2551) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา เนื่องจากครูมีภาระ
งานมาก การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูจึงไมครอบคลุมเนื้อหา บางโรงเรียนมีครูจํานวนจํากัด สงผลใหการ
จัดทําหลักสูตรขาดความชัดเจน ดังนั้นครูจึงรวมกันประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและองคกรที่เกี่ยวขอ ง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับ มากที่สุด อาจเปนเพราะ
สถานศึกษาสงเสริมใหครู ผลิต และประเมินผลพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนางาน
ดานวิชาการ เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงานและสถาบันอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิเชษฐ สงสุข (2551) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1
พบวา เนื่องจากเจอปญหาการขาดความชัดเจนในสื่อการเรียนการสอน ครูและผูมีสวนเกี่ยวของจึงรวมกันพัฒนา
สื่อ และนวัตกรรมการสอน เพื่อชวยสงเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู อยูในระดับ มากที่สุด อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการสํารวจแหลงเรี ยนรู
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกและสงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู ในการจัด
กระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา สีลุน (2551) ไดศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต
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2 พบวา สถานศึกษามีการแกไขปญหาแหลงการเรียนรู โดยการสนับสนุนใหครูพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา โดยสงเสริมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นที่ชุมชนมี
ดา นการนิ เทศการศึกษา อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด อาจเป น เพราะสถานศึ กษามี การประเมิ น ผลการ
จัดระบบและการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา และติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น เพื่อปรับปรุงสถานศึกษาของตนเองตอไป ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา สีลุน (2551) ไดศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผูสอนใหมี
ความรูเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือการวัดผลที่ไดมาตรฐานดานการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง
ดานการแนะแนวการศึกษา อยูในระดับ ปานกลาง อาจเปนเพราะสถานศึกษา มีการจัดระบบการแนะ
แนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา และ ประสาน
ความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายแนะแนว
ภายในเขตพื้ นที่ การศึก ษา ซึ่ ง สอดคล องกับ งานวิ จั ย ของ ชฎาภรณ สนิ ม คล้ํ า (2553) ได ศึก ษาป ญ หาการ
บริห ารงานวิ ช าการของโรงเรีย น ประถมศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาระยอง เขต 2 พบว า
สถานศึกษาไดความรวมมือจากชุมชน ในการแลกเปลี่ยนความรูในแนวทางการศึกษาใหดีขึ้น โดยการเชิ ญ
ผูปกครองนักเรียนที่มีค วามรูในทองถิ่นมาทํา การสอน และประเมิ นผล เพื่ อใหป ฏิบั ติโดยพรอมเพรียงเป น
แนวทางเดียวกัน
ด า นการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด อาจเป น เพราะ
สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่นเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา โดยการ วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาและ
ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดของกระทรวง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ สงสุข (2551) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1
พบวา สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยการนําปญหาที่สถานศึกษาเจอ มาทําการวางแผน
กําหนดเปาหมายความสําเร็จและการจัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตอไป
ดา นการส ง เสริม ความรูด านวิ ชาการแกชุ มชน อยูในระดั บมากที่ สุด อาจเป นเพราะส ถานศึ กษามี
การศึกษาสํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน โดยจัดใหความรู เสริมสรางความคิดและเทคนิค
ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและทองถิ่น ใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎา
ภรณ สนิมคล้ํา (2553) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา สถานศึกษาไดทําการสํารวจและขอความรวมมือจากผูปกครองที่มีความรู
ทักษะ มารวมกันแลกเปลี่ยนความรู เพื่อชวยกันพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพรงานวิชาการใหแกชุมชน
ตอไป
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ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยูในระดับ มากที่สุด อาจเปน
เพราะสถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ ในตางประเทศ และมี
การเตรียมความพรอมในการจัดการสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎาภรณ สนิมคล้ํา (2553) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนโดยการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นเพื่อเตรียมความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป
ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา อยู
ในระดับ มากที่สุด อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูใน การจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
รวมกันระหวางโรงเรียน วัดและชุมชนในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎาภรณ สนิมคล้ํา (2553) ได
ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
พบวา ผูบริหารศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนโดยทําการเชิญ ผูปกครองนักเรียนที่มี
ความรูในทองถิ่นมาทําการสอน และมีการวางแผนการเรียนการสอนรวมกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค สวนใหญอยูในระดับดีมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการจัดอบรมพัฒนา
ครู และสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน ในการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนั้นสถานศึกษา ครู และผูมีสวนเกี่ยวของจึงควรรวมกันสงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นตอไป
2. จากการศึกษาพบวา ครูแตละบุคคลมีความถนัดในการปฏิบัติงานวิชาการไมเหมือนกัน เชน การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน และองคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่น ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรใชคนใหเหมาะสมกับงานเพื่องานมีประสิทธิผลที่ดีที่สุด
3. จากการศึกษาพบวาสวนใหญครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค เปนครูที่มีประสบการณ
ทํางาน ต่ํากวา 10 ป มีอายุระหวาง 30 –39 ป ทําใหเห็นไดวาครูสวนใหญเปนคนรุนใหมดังนั้นการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้นจึงไมเรื่องยาก ดังนั้นสถานศึกษามีการ
จัดอบรมครูใหมีความ เขาใจในการวิเคราะหหลักสูตรอยางถูกตอง และนําความรูที่ไดไปผลิตสื่อการเรียนการ
สอนใหเหมาสมกับนักเรียนไดเปนอยางดี
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาการวางแผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกั ดเทศบาลนครนครสวรรค
เพื่อเปนประโยชนกับโรงเรียนอื่นในการพัฒนาแผนการบริหารงานวิชาการตอไป
2. ควรทําการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมกันการวางแผนการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค เพื่อนําความรูของชุมชนมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จํานวน
1,211,924 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสตู รกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400
คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ร วบรวมข อ มู ล คื อ แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช วิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก สถิ ติ เ ชิ ง พรรณน า
ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
ประกอบดวย t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบวา
1) กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.93 เมื่อพิจารณา
รายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ดานการประเมินทางเลือก ดานความตองการ
ดานการแสวงหาขอมูล และดานความรูสึกหลังการซื้อ ตามลําดับ
2) การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุ รี ที่ มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร แ ตกต า งกั น พบว า ประชาชนในจั ง หวั ด นนทบุ รี ที่ มี เ พศต า งกั น มี
กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมไมแตกตางกัน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
รายไดตอเดือนตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : กระบวนการตัดสินใจ , การเลือกซื้อสินคาผาน Facebook
Abstract
The objectives of this research were to study the buying decision-making process
via Facebook among people in Nonthaburi province and to study and compare the buying
decision-making process via Facebook among people in Nonthaburi province classified
by demographic characteristics. The population of this research was 1,211,924 people in
Nonthaburi province. Based on the sample size formula, the sample size was determined
to be 400 individuals. The questionnaire was used as the research instrument. Data were
analyzed through descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and
standard deviation. Statistics used for hypotheses testing were t-test and One-Way
ANOVA.
The results of this study showed as follows.
1) Overall consumers' buying decision process was at a high level with a mean
score of 3.93. When individual aspects were considered, purchase decision had the
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highest mean score, followed by evaluation of alternatives, need recognition, information
search, and post purchase behavior, respectively.
2) By comparing demographic characteristics of the sample, it was found that the
sample with different gender had indifferent overall buying decision process. The sample
with different age, education, and monthly income had different overall buying decision
process with a statistical significance level of 0.05
Key Words : Buying Decision-Making Process, Buying Decision-Making via Facebook

บทนํา
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดเปลี่ยนไปอยางมากในทศวรรษที่ผานมา การซื้อขายผานระบบออนไลน
ไดกลายมาเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางการตลาด สภาพแวดลอมทางตลาดไดเปลี่ยนไปเปนอยาง
มากในรอบทศวรรษที่ผานมาเชนเดียวกันอัตราสวนยอดขายในรานคาออนไลนไดเพิ่มขึ้นอยางเปนทวีคูณ ซึ่งเปน
ผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผานทางออนไลนและการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามชองทางการจัดจําหนายแบบใหมทางออนไลนหรือที่เรียกวารานคา
ออนไลน ไดเริ่มวางสินคาในหลายประเภทในรานคาดังกลาว และสามารถเพิ่มยอดขายและสวนแบงตลาดได
อยางรวดเร็วจนกระทั่งถือเปนกลยุทธที่สําคัญมากที่สุดกลยุทธหนึ่งของรานคาปลีกที่นํามาใชเพื่อ เพิ่มยอดขาย
และขยายสวนแบงการตลาดในปจจุบัน แทบจะทุกประเทศทั่วโลก (Kotler, 2010)
ในปจจุบันมีชองทางใหมในการซื้อและขายสินคาขึ้นมานั่นคือเว็บไซตเฟซบุก (www.facebook.com)
ซึ่งการขายสินคาผานเฟซบุก ในรูปแบบ F-Commerce หรือ Facebook Commerce เปนศัพทที่ถูกบัญญัติ
ขึ้นมาใหม เนื่องจากเฟซบุก ถูกนํามาใชเปนชองทางการตลาดใหมที่มาแรงในโลกออนไลน และพรอมที่จะแซง
หนาทุกสื่อที่มีอยูในปจจุบัน พรอมที่กาวเขามาแทนที่ E-Commerce (Electronic Commerce) และ
M-Commerce (Mobile Commerce) สําหรับคนยุคใหมในกลุมลูกคาแบบ B2C เปนหนึ่งในชองทางการตลาด
และการสื่อสารที่นักการตลาดใช เพื่อเขาถึงลูกคาในโลกยุคออนไลน ปจจุบันเฟซบุกไมใชแคโซเชียลมีเดีย เพื่อ
ติดตอสื่อสารและเพิ่มความสัมพันธระหวางครอบครัว เพื่อนและคนรูจัก ตามวัตถุประสงคตั้งตนที่ถูกสรางขึ้นมา
แตไดกาวขามไปเปนการสรางความสัมพันธ การคนพบ การแบงปน และการเรียนรูแบบทางลัด มากไปกวานั้น
คือการสรางความใกลชิดระหวาง ผูบริโภค กับ Brand อีกทั้งยังเปนชองทางใหมในการเขาถึงกลุมลูกคาที่มี
ประสิทธิภาพดานการซื้อขายสินคาดวยผูใชอินเทอรเน็ตในไทยเริ่ มมีสวนรวมในเครือขายสังคมออนไลนตั้ง แตป
พ.ศ. 2550 โดยป จ จัย หลักเกิดจากคา บริการอิน เทอรเน็ ตความเร็วสู ง ลดต่ํ า ลงอย า งมาก ประกอบกับ ผู ใช
อินเทอรเน็ตมีโอกาสเขาถึงอินเทอรเน็ตไดมากขึ้น จากการเปดใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายในหลาย
พื้นที่รวมทั้ง การเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตจากโทรศัพทเคลื่อนที่ การมีสวนรวมในเครือขายสังคมออนไลนมี
ลักษณะเปนชุมชนเสมือน (Virtual Communities) ซึ่ง มีการเติบโตอยางรวดเร็วและเปนกลุมสมาชิกที่มีความ
สนใจเฉพาะเจาะจง การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารมี ลั ก ษณะเป น การบอกต อ แบบป ากต อ ปาก
(Word of Mouth: WOM) หรือแบบเว็บตอเว็บ (Word of Web: WOW) เครือขายสังคมออนไลนจึงมีบทบาท
เปนแหลงขอมูลสําหรับผูใชอินเทอรเน็ตในการตัดสินใจซื้อ สินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ปจจุบันจึงมีผูขายนํากลยุทธการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มาผนวกรวมกับกระแสความนิยม
ของสังคมออนไลน เพื่อสรางเครือขายลูกคาและเครือขายการคา ขายสินคากอใหเกิดการทําการตลาดแบบ
รวมกลุม (Social Networking Marketing) และการทําการตลาดผานตัวแทน (Affiliate Marketing) กันมาก
ขึ้น จึง เกิดการเสนอขายสิ นค าผ านหน าเว็บ บล็ อก ซึ่ งเปน วิธี ที่ง าย และเขาถึงกลุม ลูกคา เป าหมายโดยตรง
เนื่องจากเปนการลดความเสี่ยงจากการไมสามารถเห็นสินคาจริงไดกอนการตัดสินใจซื้อ โดยผูขายสามารถใช
บริการเครือขายสังคมออนไลนในการสรางความนาเชื่อใหตนเอง และผลิตภัณฑที่ขาย ดวยการอาศัยการตลาด
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แบบบอกตอ (Viral Marketing) รวมทั้งการเปดใหผูซื้อและผูใชผลิตภัณฑมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและให
ขอมูลในเชิงลึกของผลิตภัณฑ ระบบดังกลาวสงผลใหเกิดการจัดอันดับความนิยมในตัวผลิตภัณฑและใหคะแนน
ผูขาย
ดั ง นั้ น จากข อ มู ล ดั ง กล า วผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ผ า น
Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี หาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตเพื่อเปน
ประโยชนตอผูที่สนใจที่จะดําเนินธุรกิจ(E–commerce) และดานผูประกอบการไดใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของผูบริโภคตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวความคิดดังนี้
1. ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยทางดานลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือน
2. ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ประกอบดวย ดานความตองการ ดานการแสวงหา
ขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานความรูสึกหลังการซื้อ

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น 1,211,924 คน
(สํานักทะเบียน กรมการปกครอง, 2559)
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นมาจากทฤษฎี
แนวคิดตาง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ
สว นที่ 1 ลั ก ษณะของเครื่อ งมื อเป น ขอคํ า ถามที่ เกี่ย วขอ งกับ ลั กษณะประชากรศาสตรข องผู ตอบ
แบบสอบถาม ได แก เพศ อายุ ระดั บการศึกษา และ รายไดต อเดือน มี ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ
(Check - list)
ส ว นที่ 2 เป น แบบสอบถามที่ เ กี่ย วกับ กระบวนการตั ด สิ น ใจของผู ซื้ อ มี ลั ก ษณะคํ า ถามเป น แบบ
เลือกตอบวัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
ส ว นที่ 3 เป น แบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกั บ ข อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม มี ลั ก ษณะเป น
แบบสอบถามปลายเปด (Open - Ended)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวข องเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็ บรวบรวม
ขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
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3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูล กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ดังนี้
1. รวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม
2. การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการ นําขอมูลจากแบบสอบถามที่
เก็บรวมรวมไดมาเปลี่ยนเปนรหัสตัวเลข (Code) แลวบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติดังนี้
1) การคํ า นวณหาข อ มู ล ด า นลั ก ษณะประชากรศาสตร ข องผู ต อบแบบสอบถามจาก
แบบสอบถาม สวนที่ 1 ที่มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใชวิธีหาคาความถี่ (Frequency) แลว
สรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage)
2) การคํานวณหากระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ จากแบบสอบถามสวนที่ 2 ที่มีลักษณะแบบ
วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) แลวแปลผลระดับความ
คิดเห็น
3) เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุ รี จํ า แนกตามลั กษณะประชากรศาสตร ใช ส ถิติ t-test และวิ เคราะหค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคู โดยวิธี LSD
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเพื่อบรรยายเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับชั้นศึกษา สาขาวิชา รายไดตอเดือน และขอมูลกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ใช
คา จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ไดแก คา t-test เพื่อใชทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ตั ว แปรตามที่ จํ า แนกเป น 2 กลุ ม และค า F-test
การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว
(one-way Analysis of Variance)
3. กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ
74.50 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน
168 คน คิดเปนรอยละ 42.00 มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ
51.25
2. กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ พบวา กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ในภาพรวม อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.93 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ดานการ
ประเมินทางเลือก ดานความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล และดานความรูสึกหลังการซื้อ ตามลําดับ
2.1 ดานความตองการ พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเปน
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รายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานมีความตองการซื้อสินคาเมื่อเห็น
โฆษณาจากทาง facebook รองลงมาคือ ความตองการซื้อสินคาเกิดตามกระแสนิยมในสังคม ความตองการซื้อ
สินคาของทานเกิดจากการสงเสริมการขาย ความตองการซื้อ สินคาเกิดจากคําบอกตอของบุคคลอื่น และความ
ตองการซื้อสินคาเกิดจากตัวทานเอง
2.2 ดานการแสวงหาขอมูล พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.89 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาจาก
ผูที่เคยใชสินคานั้นมากอน รองลงมาคือ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาที่ตองการซื้อจากอินเทอรเน็ต ทานหา
ขอมูลของสินคาเพื่ อเปรียบเทียบกอนเสมอ ทานแสวงหาขอมูลของสิน คาที่ตองการซื้อจากเพื่อน และทา น
แสวงหาขอมูลของสินคาที่ตองการซื้อจากครอบครัว
2.3 ดานการประเมินทางเลือก พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.04 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานตัดสินใจซื้อเพราะมีโฆษณาที่
นาเชื่อถือ รองลงมาคือ คําบอกตอของบุคคลอื่นมีสวนทําใหตัดสินใจซื้อ ทานตัดสินใจซื้อเพราะสินคามีรูปแบบที่
ทันสมัย ทานมีการเปรียบเทียบสินคาแตละตราสินคากอนตัดสินใจซื้อ และทานตัดสินใจซื้อสินคาโดยปราศจาก
ความคิดเห็นจากคนอื่น
2.4 ดานการตัดสินใจซื้อ พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานนึกถึงคุณภาพของสินคาเปน
สําคัญ รองลงมาคือ เมื่อซื้อสินคาทานชําระเงินโดยการโอนผานธนาคาร ทานใชเวลานานในการตัดสินใจซื้อ ทาน
ไมไดตั้งใจซื้อ แตเห็นโดยบังเอิญและตัดสินใจซื้อทันที และพนักงานขายแนะนําและชักชวนใหทานซื้อ
2.5 ดานความรูสึ กหลั งการซื้อ พบวา อยูในระดับ มาก คา เฉลี่ยรวมเท ากับ 3.75 เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานจะซื้อสินคาอีก
เพราะสามารถหาสินคาไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง รองลงมาคือ เมื่อเกิดปญหาจากสินคาทานจะไมกลับไปซื้อ
สินคาที่รานเดิมอีก ทานจะซื้อสินคาอีกเพราะมีความนาเชื่อถือ ทานมีความพอใจในสินคาเมื่อไดรับสินคา และ
ทานจะซื้อสินคาอีกเพราะมีการรับประกันคุณภาพสินคา
3. การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสิน คาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ที่มี ลั กษณะประชากรศาสตรแตกตา งกัน พบว า ประชาชนในจั ง หวั ด นนทบุรีที่ มี เพศต า งกัน มี
กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมไมแตกตางกัน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มี อายุ ระดับการศึกษา และ
รายไดตอเดือนตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี พบวา
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการ
ตัดสิ นใจซื้อ รองลงมาคือ ดา นการประเมิ นทางเลื อก ดานความตองการ ด านการแสวงหาขอมูล และดา น
ความรูสึกหลังการซื้อ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ญาดา ชื่นชุม (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ตัดสินใจซื้อสินคาไอทีผานระบบอินเตอรเน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจซื้อสินคาไอทีผานระบบอินเทอรเน็ต โดยรวมอยูในระดับมาก
1.1 ด า นความต องการ พบว า อยู ในระดั บ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายขอ พบว า ทุ กขอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานมีความตองการซื้อสินคาเมื่อเห็นโฆษณาจากทาง
facebook รองลงมาคือ ความตองการซื้อสินคาเกิดตามกระแสนิยมในสังคม ความตองการซื้อสินคาของทานเกิด
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จากการสงเสริมการขาย ความตองการซื้อสินคาเกิดจากคําบอกตอของบุคคลอื่น และความตองการซื้อสินคาเกิด
จากตัวทานเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนันท มิมะพันธุ (2556) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นบนเว็บไซตเฟซบุกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ดานทัศนคติ ความ
สนใจและความตองการซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเว็บไซตเฟซบุก โดยรวมอยูในระดับมาก
1.2 ดานการแสวงหาขอมูล พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาจากผูที่เคยใชสินคานั้นมากอน
รองลงมาคื อ ท า นแสวงหาข อ มู ล ของสิ น ค า ที่ ต อ งการซื้ อ จากอิ น เทอร เ น็ ต ท า นหาข อ มู ล ของสิ น ค า เพื่ อ
เปรียบเทียบกอนเสมอ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาที่ตองการซื้อจากเพื่อน และทานแสวงหาขอมูลของสินคาที่
ตองการซื้อจากครอบครัว สอดคลองกับงานวิจยั ของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา
ปจจัยดานการคนหาขอมูลในสังคมออนไลน อยูในระดับมาก
1.3 ดานการประเมินทางเลือก พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานตัดสินใจซื้อเพราะมีโฆษณาที่นาเชื่อถือ รองลงมาคือ
คําบอกตอของบุคคลอื่นมีสวนทําใหตัดสินใจซื้อ ทานตัดสินใจซื้อเพราะสินคา มีรูปแบบที่ทันสมัย ทานมีการ
เปรียบเทียบสินคาแตละตราสินคากอนตัดสินใจซื้อ และทานตัดสินใจซื้อสินคาโดยปราศจากความคิดเห็นจากคน
อื่น สอดคลองกับงานวิจัยของ พิริณฎา หลวงเทพ (2557) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาและบริการผานธุรกิจอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา
การประเมินผลทางเลือกเพื่อเลือกซื้อสินคาและบริการผานธุรกิจอินเทอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
ทัศนคติวามีสินคาที่หลากหลาย รวมทั้งรานคาในอินเทอรเน็ตมีความนาเชื่อถือ
1.4 ดานการตั ดสินใจซื้อ พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานนึกถึงคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ รองลงมาคือ เมื่อ
ซื้อสินคาทานชําระเงินโดยการโอนผานธนาคาร ทานใชเวลานานในการตัดสินใจซื้อ ทานไมไดตั้งใจซื้อ แตเห็น
โดยบังเอิญและตัดสินใจซื้อทันที และพนักงานขายแนะนําและชักชวนใหทานซื้อ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัช
ดา เชิด บุญ เมือง (2557) ได ศึ กษาป จจั ย การตลาดและพฤติ กรรมการซื้อสิ นค าผ านระบบอินเทอรเน็ ตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การตัดสินใจซื้อสินคา อยูในระดับมาก
1.5 ดานความรูสึกหลังการซื้อ พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานจะซื้อสินคาอีกเพราะสามารถหาสินคาไดตลอดเวลา
24 ชั่วโมง รองลงมาคือ เมื่อเกิดปญ หาจากสินคาทานจะไมกลับไปซื้อสินคาที่รานเดิมอีก ทานจะซื้อสินคาอีก
เพราะมีความนาเชื่อถือ ทานมีความพอใจในสินคาเมื่อไดรับสินคา และทานจะซื้อสินคาอีกเพราะมีการรับประกัน
คุณภาพสินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทามาศ จันทรถาวร (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดาน
ความรูสึกหลังการซื้อ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุ รี ที่ มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร แ ตกต า งกั น พบว า ประชาชนในจั ง หวั ด นนทบุ รี ที่ มี เ พศต า งกั น มี
กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมไมแตกตางกัน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
รายไดตอเดือนตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05
สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวรรณ ชัยทวีกุล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนแบบ
รวมกลุมกันซื้อบนเว็บไซต ENSOGO ของลูกคากรุงเทพมหานคร พบวา การเปรียบเทียบลูกคาที่เคยซื้อสินคา
และบริการที่ มีเพศ ตางกัน มีความคิ ดเห็นตอปจ จัยสวนประสมทางการตลาดบริการบนเว็บไซต ENSOGO
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โดยรวมไมแตกตางกัน และลูกคาที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการบนเว็บไซต ENSOGO โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

ขอเสนอแนะ
ขอแสนะแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานความตองการในเรื่องของ
ความต อ งการซื้ อ สิ น ค า เมื่ อ เห็ น โฆษณาจากทาง facebook ดั ง นั้ น ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ จํ า หน า ยสิ น ค า ผ า น
Facebook ควรใหค วามสํ า คัญ โดยการเพิ่ ม ช อ งทางในการโฆษณาเพื่ อใหเขา ถึง กลุ ม ลู กค า เป า หมายให
หลากหลายมากขึ้น ลงขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่จําหนายใหอัพเดทอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ
สินคาอยางตอเนื่อง
2. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานการแสวงหาขอมูลในเรื่องของ
แสวงหาขอมูลของสินคาจากผูที่เคยใชสินคานั้นมากอน ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนายสินคาผาน Facebook
ควรใหความสําคัญตอคุณภาพของสินคา และจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในการรีวิวสินคา เพื่อใหผูบริโภคที่เขา
มาใหมสามารถตัดสินใจซื้อสินคาได
3. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานการประเมินทางเลือก ในเรื่อง
ของตัดสินใจซื้อเพราะมีโฆษณาที่นาเชื่อถือ ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนายสินคาผาน Facebook ควรให
ความสําคัญตอการจัดทําโฆษณาโดยมีขอมูลของสินคาอยางละเอียด เพื่อทําใหการโฆษณามีความนาเชื่อถือมาก
ขึ้น
4. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานการตัดสินใจซื้อในเรื่องของ
คุณภาพของสินคาเปนสําคัญ ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนายสินคาผาน Facebook ควรใหความสําคัญโดยการ
ลงขอมูลคุณภาพของสินคาใหตรงกับตัวสินคาจริง ๆ เพราะจะสงทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาใหตรงกับความ
ตองการมากขึ้น
5. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานความรูสึกหลังการซื้อ ในเรื่อง
ของการกลับมาซื้อสินคาอีกเพราะสามารถหาสินคาไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนาย
สินคาผาน Facebook ควรใหความสําคัญโดยการจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสิ นคาผาน facebook จะทําใหได
ขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น
2. ควรศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผาน facebook
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