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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ัง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด               
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆท่ีเก่ียวของ  

เอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 10 จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆใหกวางขวาง โดยมีเปาหมาย
ใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป          
คณะผูจัดทําเอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขอขอบคุณผูเขารวม
สัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนําและพัฒนา
บทความจนเปนผลงานท่ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและผูนําไป
ประยุกตใชตอไป 

 
 

     ประธานคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 
 

 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันท่ี 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
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หลักการและเหตผุล 

ดวยกระแสแหงโลกาภิวัตนที่มีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนโลกสูการแขงขันท่ีไรพรมแดนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแหงการศึกษาที่เปนตัวชวยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสรางทุนมนุษยเพื่อใหสามารถมีองค
ความรูกาวเขาสูการนําความรูสูโลกแหงการแขงขันอยางสรางสรรคโดยหน่ึงในการสรางสรรคทางงานวิชาการคือการนํา
งานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในการกาวเขาสู Thailand 4.0  ในการเปลี่ยนจากสนามรบเปนสนามการคาบน
โลกของการแขงขันอยางเสรี ไรพรมแดน  การใชอาวุธทางปญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเปนนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพราะสามารถชวยคิดคนความแตกตางหรือสรางมูลคาเพิ่มรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยและสรางขีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้งสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน 

ปจจัยสําคัญในการสงเสริมศักยภาพการแขงขันระหวางประเทศ คือ การสงเสริมการวิจัยใหสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทั้งดานการผลิต การบริการ ตลอดจนสรางนวัตกรรมตางๆใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งรวมคนหาและรวมสรางแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปญญา
ทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการนําไปใชและกระบวนการทํางานแบบบรรณาการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคสู
ความไดเปรียบเชิงความแขงขัน 
 ภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยใหสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสนองความตองการของ
ประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณคาสูสาธารณชนดวยการระดมพลังนักวิจัย รวมท้ังเปนเวทีสําหรับสังคม ชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหสามารถเปนแนวทาง การพัฒนาสังคมให
ยั่งยืนตอไป มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาว และไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรน  
จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอัน
จะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน  
รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป   
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงานวิชาการในกลุมสาขาตางๆ ทั้งวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวงกวางระดับประเทศ 
2. เพื่อกระตุนใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย และเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย  ใหเกิดขึ้น

ระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
 



 
 

 

หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
1. กลุมวิทยาศาสตร    2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร        2.1 ดานการศึกษา 
      1.2 ดานวิทยาศาสตร        2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

  1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ        2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 

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

ระยะเวลาการประชุม 
วันเสารและอาทิตยที ่ 4 - 5  พฤศจิกายน 2560  นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 

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

กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข 

๓. ประกาศรายชื่อ (ผูลงทะเบียนชําระเงินและสงบทความ) 

๔. นําเสนอบทความ 

1 - 30   กันยายน 2560 

๑ – 10 ตุลาคม  2560 

25  ตุลาคม  2560 

4 - 5 พฤศจิกายน 2560 

 



 
 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ 

    โดยไมนําเสนอบทความ 

 

2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

บุคคลภายนอก  1,000  บาท   

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) โดยลงทะเบียนชําระ

เงินตั้งแต 1 - 30 กันยายน 2560 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200 บาท / เรื่อง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ)   

ทั้งน้ีตอง ชําระเงิน สงบทความ ต้ังแต 1 - 30 กันยายน  2560 

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

 

การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบับเต็ม upload ให เรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจําตัว ที่ 
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและกดยนืยันอีกครั้ง 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 

เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันเสารและอาทิตยที ่ 4-5  พฤศจิกายน  2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
 

������������ 
 

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.   พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 11.00 – 12.00 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 

เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 14.15 – 14.30 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 14.30 – 16.00 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 16.00 – 17.00 น.   มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตย ๕  พฤศจิกายน  2560 

เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเขารวมงาน (ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล) 

เวลา 09.00 – 15.00 น.   นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก 

 

                                                                          ���������� 























ลําดบั คณะ ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 บริหารธุรกจิ นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry

2 บริหารธุรกจิ นางสาววรินทรทิพย  กําลังแพทย การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกบัความฉลาดทางอารมณของผูนาํ

3 วิศวกรรมศาสตร นายเสกสรร  ริยาพนัธ รูปแบบความรวมมือระหวางองคกรของผูประกอบธุรกจิรับเหมางานวิศวกรรม

4 วิศวกรรมศาสตร นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร การคํานวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในช้ันบรรยากาศมาตรฐาน

5 วิศวกรรมศาสตร นายวรเดช มโนสรอย การคํานวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในช้ันบรรยากาศมาตรฐาน

6 วิศวกรรมศาสตร นางฐานิตา  ลอยวิรัตน เขารวมรับฟง

7 วิศวกรรมศาสตร นาย กติติศักด์ิ ฤาแรง การควบคุมการยดืหยุนของแขนกล

8 ศึกษาศาสตร ดร.สุภาภรณ  กติติรัชฎานนท การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสในเขตพืน้ที่สูงและถิ่นทุรกนัดาร สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

9 ศึกษาศาสตร ดร.รังสรรค   มณีเล็ก รายงานการพฒันาประสิทธิภาพนักวางแผนเชงิกลยทุธ ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

10 ศึกษาศาสตร ดร.กรรณิการ ทองรักษ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยอิงแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานส่ือกลาง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ศึกษาศาสตร ดร.วัฒนา  ไตตอผล หลักสูตรเสริมสรางจติสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรูทางปญญาสังคมรวมกบัการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวัดอตุรดิตถ

12 ศึกษาศาสตร ดร.มงคล  หมูมาก การพฒันาหลักสูตรเสริมสรางความสามารถการทําวิจยัในชั้นเรียน สําหรับครูผูสอน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

13 รัฐประศาสนศาสตร ผศ.ดร. สืบพงศ สุขสม มิติใหมของศาลไทยสูยคุไทยแลนด 4.0 กบัการยื่นและสงคําคูความทางระบบอเิล็กทรอนิกส

14 รัฐประศาสนศาสตร ดร. สุภัทรา สุวรรณตานนท การต้ังครรภในวัยรุน

15 พยาบาลศาสตร รอยเอกกติติพงษ  พลทิพย แนวทางพัฒนาการเตรียมจดักิจกรรมการเลนในรายวชิาปฏบิัติการพยาบาลเด็กและวยัรุนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวทิยาลัยเวสเทิรน

16 พยาบาลศาสตร นางณัฐิกา  ราชบุตร อาการหลงผิดในผูปวยโรคจติเภท

17 พยาบาลศาสตร นายณรงคกร  ชยัวงศ ความเครียด สาเหตุความเครียด ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

18 พยาบาลศาสตร ดร. จรีุวรรณ มณีแสง รูปแบบการสรางเครือขายการเรียนรูเพือ่การจดัการความเครียดของผูสูงอาย ุในจงัหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

อาจารย



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5883010028 นางสาวลกัษณพร ใจดี การพฒันารูปแบบการบริหารการศึกษาเพือ่พฒันาเดก็เล็กในศตวรรษที ่21

2 5583010051 นายภราดา  ศาสตรพานิช การพฒันารูปแบบภาวะผูนาํทางการศึกษาในยคุเปล่ียนแปลงสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2

3 5683010002 นางโชติกา  ปลาผล การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2

4 5883010037 นางวรรณพทัร  ซ่ือตรง จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที ่ 21 สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักดัสํานักงานศึกษาธิการภาค 4

5 5783010042 นางพฒัน  มาศนิยม โรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา

6 5783010032 นายพชิติชยั  บุปผาโท การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี

7 5783010031 นางสาวนภภัทร  พูลเพิม่ การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี

8 5883010004 นายณัฐพนัธ  วรกลุ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา

9 5883010009 นางสาวไวริญ  พยงุเกยีรติคุณ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการ ดานการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ   การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

10 5883010007 นางสาววรรณภา  งอกนาวัง การพฒันารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

11 5783010045 นางสาวชติุมา  รักอาชา การพฒันารูปแบบการบริหารงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

12 5783010046 นางอัจจมิา  มาศนิยม เคร่ืองมือในการจดัการความรูเพือ่การเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในศตวรรษที ่21ของครู 

13 5883010010 นางสาว กญัญาณัฐ หวานฉ่าํ การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจดัการเพือ่การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง

วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษาศาสตรปรัชญาดษุฎบีณัฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.Ed. 001 นางสาวรตรัิตน คลองแคลว การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก

2 OU M.Ed. 003 นางสาวอัญญารัตน  มีเพยีร การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธานี

3 OU M.Ed. 004 นางสาววราภรณ  ตริเทพ คติความเชื่อและพธิีกรรมในการทํานาของชาวอสีาน: กรณีศึกษาตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จงัหวัดยโสธร

4 OU M.Ed. 005 นาย ชินวัฒน ไตรวงศ การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอน  เร่ืองการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง  ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต

5 OU M.Ed. 006 นางสาวธัญญนิธิ  จนัทรอําไพ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบือ้งตนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพวทิยาลัยเทคโนโลยีวฒันพฤกษาบริหารธรุกิจ 

6 OU M.Ed. 007 นางศิริกญัญา  วรวุฒิณอยธุยา การพฒันาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีโดยใชการจดัการเรียนรูแบบอริยสัจ 4

7 5853010513 นางสาว กมลวรรณ อาจหาญ ความสัมพนัธระหวางการบริหารจดัการกับการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

8 5853010533 นางสาวศิริประภา  เรียบรอย ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสดจ็ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

9 5753010199 นาย สุเฮล ยาหยาหมัน คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จงัหวัดสตูล

10 5853010372 นาย วรศักด์ิ ผองใส การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขายพฒันาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 5

11 5853010542 นางสาวนันทรัตน  ลอยโคกสูง ความพงึพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

12 5853010544 นางสาวศรารัตน  สิงหนอย การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวทิยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2

13 5853010494 นางสาวราตรี  ปญญาตา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

14 5853010458 วาทีร่อยตรีหญิงเพชรรัตน  อินเฉลียว การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคมสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

15 5853010243 นายเอกชลติ  ภูงามโชติสิน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

16 5853010531 นายสุวิจกัขณ  พลพทิักษ ความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

17 5853010471 นางสาวจารุมาศ  ฟุมเฟอย การจดัสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

18 5853010540 นางธารารัตน  ทองลอย พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

19 5853010519 นายเมธิศ  สุบิน การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษานอมเกลาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

20 5853010462 นางสาวนัยนา  ปองเปน ความพงึพอใจของผูปกครองนักเรียนทีม่ีตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางนํ้าจดื อําเภอหลังสวน จงัหวัดชมุพร

21 5853010460 นายเอกชยั   จนัทรทอง องคประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน

22 5853010413 นางภานินี  ชอบดี การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค

23 5853010415 นางรุงระวี  สุขแยม การศึกษาการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกดัสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค จังหวดันครสวรรค

24 5853010492 นางสาวปญชลีย  กษิณศรี ความพงึพอใจของผูปกครองตอการจดัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

25 5853010515 นาย ยรรยงค ประกอบเก้ือ ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จงัหวัดสกลนคร

26 5853010461 นางสาว จติราพร อรุณโณทัย การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอจะนะจงัหวัดสงขลา

27 5853010546 นางสาวอนุชธิดา  พ่ึงพนัธ ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

28 5853010518 นายพษิณุ  อภัยพรม การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2

29 5853010539 นางนฤมล  เอี่ยมบัว ความพึงพอใจของครูทีม่ีตอการจดัสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวนัศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

30 5853010491 นางสาวชนุภรณ  วัฒนะกลู ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

31 5853010541 นางกฤษณพร  ชุมเพง็พนัธ ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทกัษะปฏบิติัวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1

32 5853010234 นาย นาซีร มะโนรัตน การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในอําเภอคลองทอม จงัหวัดกระบี่

33 5853010532 นายกฤษฎิไ์กรวิชญ  จนัทรัตน สภาพปจจบุันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

34 5853010534 นาย เกยีรติศักดิ รูกจินา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวดัจงโก มิตรภาพท่ี 157  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

35 5753010445 นางสาว นอรีเลียนา สือแม ศึกษาการจดัสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานศรีพงัน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

36 5853010468 นายณัฐดนัย  ปากะโต การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสูสถานศึกษาสังกดักลุมโรงเรียนสระโบสถสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

37 5853010466 นายคมพรีาภัส  กนัตะ การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

38 5853010469 นางสาวเยาวลกัษณ  ยิ่งยง ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวตัถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบรีุเขต 2

39 5853010493 นางสาว สุธิดา สถาพรพานิช ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

40 5853010255 นาง สิตา ไชยสุข คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

41 5853010558 นางสาว พรภัทริน ธรสุปรียธรรม ความสัมพนัธระหวางการบริหารงานวิชาการกบัการจดัสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขายพฒันาการจดัการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

42 5853010521 นางสาว ปยะนุช อนิตะวงค ความสัมพนัธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษากบัการสรางชุมแหงการเรียนรูทางวชิาชีพ ของโรงเรียนในอาํเภอฝาง สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

43 5853010237 นาย วรเชษฐ ศรีวิจยั ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากบัการดําเนินงานกจิกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม

44 5853010520 นางสาวณัฐชา  ญาณวงค ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จงัหวัดเชียงใหม

45 5853010470 นางสาววิภาวรรณ  นาคแวน สภาพการจดักจิกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

46 5853010465 นายยทุธนา  คเชนทรชาติดํารง คุณภาพชวีิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

47 5853010574 นางสาวพรพรรณ  ถาวร การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอนัพงึประสงคของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ

48 5853010573 นางสาวศรีประไพ  โชติประวิทย ความพงึพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพีทุธ  โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม

49 5553010973 นางสาววรรณี  ฉมิมณี การจดัประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพืน้ที่การศึกษาเขต 3 สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร

50 5853010537 นางสาวปาจรีย วายโสภา ความพงึพอใจของครูมีตอการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

51 5853010536 นายรณชยั หวามา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

52 5653010497 นางสาวจนัทิมา เลิศเสนา ความคิดเหน็ของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต  2 กลุมเครือขายอารยธรรมบรูพา

53 5653010496 นายเอกลักษณ จรประโคน การศึกษาความพงึพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

54 5853010457 นางสาวธรธราพร  ดนัยสิริชยัชล ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2

55 5853010215 นายพรีณัฐ บุญทาทอง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

56 5853010216 นางมาลยั บุญแสนไชย การมีสวนรวมในการบริหารงานวชิาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

57 5853010036 นางสาวรุงรัตนาภรณ  โทนออน ความพงึพอใจของครูทีม่ีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจดักจิกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอปุถมัภฯ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5882000019 นายธีระพจน ผดุงธรรม แนวทางการสรางประสิทธิภาพเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของผูประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะ

2 5882000013 นาย เบลลนาธาเนียล จริเดชนันท รูปแบบการบริหารจดัการธุรกจิประกนัชีวิตทีม่ีประสิทธิภาพในยคุเศรษฐกจิ ดิจติอล Thailand 4.0

3 5782000045 นาย ณรงค วงศสกลุ การพฒันารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

4 5882000038 นางสาว สุขศรี พลูสุข บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ความยั่งยนื

5 5882000027 นางสาว วิภาดา อําไพ มหาวิทยาลัยเวสเทิรนส่ือสังคมออนไลนกบัโอกาสในการสรางธุรกจิ

6 5782000028 นาง รุงฤดี รัตนชยัศิลป แนวทางการพฒันาศักยภาพการแขงขนัของสถาบันอาชวีศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

7 5782000029 นาง ผกาภรณ บุสบง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่งผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอดุมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

8 5882000042 นาย คณิศร อุนแสงจนัทร องคประกอบความผูกพนัของบุคลากรตอองคกรอตุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม

9 5882000035 นาย นันทนเทพ คําสอน แนวทางการบริหารจดัการธุรกจิโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยนื

10 5782000032 นาย ณัฏฐวัฒน ภควันฉตัร รูปแบบกลยทุธการตลาดบริการทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสวนประสมทางการตลาด

11 5882000040 นาย วีระพนัธ อะนันชยัธวัช การรังสรรคเร่ืองราวผลติภัณฑ สินคาหน่ึงตําบล หนึง่ผลิตภัณฑ กลุมผา จงัหวัดเชยีงใหม

12 5882000033 นาง บังอร เท่ียงแท คุณลักษณะของผูบริหารองคกรในยคุปจจบุันท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคกรในอนคต

13 5882000032 นาย เมธา ขําดี การจดัการปญหาอาคารชดุ

14 5882000034 นาง ทองสุข หลุง บุพปจจยัทีม่ีอทิธิพลตอการพฒันาทักษะแรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลิตเพือ่สนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.B.A 001 นาย สุริยา สุขใส การจดัการความรูของธุรกจิระบบผนังกระจกอาคาร

2 OU M.B.A 002 นางสาว หรูหร่ี หมา ปจจยัทีม่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเท่ียวชาวจนี

3 OU M.B.A 003 นางสาวเนาวรัตน  โพธิ์ขี  การตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

4 OU M.B.A 004 นางสาวอรวรรณ  ลีลาเกยีรติวณิช ปจจยัทีม่ีผลตอการบริหารความเส่ียง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

5 OU M.B.A 005 นาย ปญญา มีโชค การลดตนทุนการกระจายสินคาในธุรกจินํ้าด่ืมบรรจขุวด กรณีศึกษา บริษัท น้ําด่ืมบรรจขุวด ABC จํากดั

6 5852000082 นางปุณยนุช ลาภศรี ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชยัภูมิ

7 5852000104 นาง กนกพชิญ สงคราม ความพงึพอใจของผูใหบริการในระบบบําเหน็จบํานาญอเิล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2

8 5852000116 นางสาว จรีะนันต แจงกลาง ปจจยัสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถอืในจงัหวัดสระแกว

9 5752000279 นาย รัชชยัย วิจติรสูงเนิน ความสัมพนัธระหวางปจจยัการบริหารกบัการสรางทีมงานธุรกจิเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากดั

10 5652000300 นางสาว อไุร พะนิรัมย ความพงึพอใจตอคุณภาพชวีิตการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากดั จงัหวัดปทุมธานีและจงัหวัดสระบุรี

11 5952000001 นางสาว ชไมพร ซอนกล่ิน พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยกุารบินแหงประเทศไทย จํากดั

12 5852000149 นางสาว อรทัย สาคํา ความสัมพนัธระหวาง แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร

13 5652000008 นาย ศุภเชษฐ ธนานุรักษ ประสิทธิผลของการบริหารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล  ของธุกจิกอสราง : กรณีศึกษาบริษัทอติาเลียนไทยดีเวลอปเมนตจํากดั (มหาชน)

14 5852000152 นาย ประจกัษ พานิชโปรยโสภา บุคลิกภาพตราสนิคาทีส่งผลตอสวนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมชาเขยีวพรอมด่ืมกรณีศึกษา ชาเขยีวโออชิิ

15 5952000012 นายเทียรไชย  เทวาเกยีรติวงศ ปจจยัทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนตในรานขายอปุกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพนั จงัหวัดเพชรบูรณ

16 5852000013 นางสาวมันทนา  ชิวปรีชา กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจงัหวัดนนทบุรี

17 5652000197 นายชูเกยีรติ  พรหมธาดา ปจจยัทีม่ีอทิธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกนัชีวิตกบับริษัทโตเกยีวมารีนประกนัชวีิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาเชียงใหม

18 5952000029 นางสาว ปภัสรินทร ศรีชยันิธิวุฒิ ปจจยัทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาในรานขายอปุกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพนั  จงัหวัดเพชรบูรณ

19 5852000112 นายพนัธวัสส  วงษไพบูลย ปจจยัทีม่ีผลกระทบตอตนทุนโลจสิติกสของบริษัท สยาม แมคโคร จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

20 5852000154 นาง ขนิฐฐา ชื่นโกสุม ความพงึพอใจของประชาชนตอการบริหารจดัการขยะของ อบต.บางโปรงโดยวิธี 5R

21 5952000022 นางณัฐนวรัตน  บุญมา การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

22 5952000034 นางสาวพริญาณ  ศรีเพยีงจนัทร หลักการจดัการงานพสัดุของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง

23 5652000114 นางสุภาพรรณ  แตงทอง ปจจยัทีม่ีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จงัหวัดตาก

24 5852000153 นางสาวธัญรัศม  สิทธิ์นันทสิริ ภาวะผูนาํแบบพฒันา และความสขุในการทํางาน

25 5952000042 พนัตรีหญิงวรัชญา  ปอมคาย ยุทธศาสตรมูลนิธโิรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป

26 5952000060 นางสาวประไพทิพย  ดานณรงค ความพงึพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรทีม่ีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต

บรหิารธรุกิจปรชัญาดุษฎีบัณฑิต
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5781010006 นายศักด์ิดา โชตะยากฤต บทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง

2 5881010043 พนัโท วสันต ฉมิแดง การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต  (ศอ.บต.)

3 5781010045 เรืออากาศโท กติติ กิ่งไทร การปรับโครงสรางการบริหารของบริษัทการบินไทย จํากดั(มหาชน)ในภาวะวิกฤติ

4 5681010012 นาย ธนวิทย กลับนวม บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดทีดิ่นดวยดาวเทียม

5 5781010019 นาย มนตรี นามจริโชติ ความขดัแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในทีดิ่นของกรมท่ีดิน

6 5681010022 นางสาวภวริศา  ทรัพยมณีวงษ ประสิทธิผลของการบริหารแอรพอรดเรลลิงก

7 5681010025 นาย นพดล วิยาภรณ โครงการบริหารการพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ ศึกษากรณี : พืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก EEC 

8 5881010041 พนัเอกพรีวัส  พรหมกลัดพะเนาว สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานดานมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน

9 5581010007 นางสาว นพรัตน จนัทรเกษม การทํางานของขาราชการประจําตอการเปล่ียนแปลงจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ

10 5681010024 นาย รักพงษ รติคุณูปกร การขบัเคลื่อนการพฒันาการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพารา

11 5681010005 นาย ศักด์ิดา นาสองสี องคประกอบของการเปล่ียนแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวทิยาลัยราชภฏัไปสูการบริหารในรูปแบบมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา

12 5881010022 นายสนธยา  เครือเวทย การบริหารสํานักงานอยัการสูงสุดไทยกบัความรับผิดชอบและตรวจสอบได

13 5781010041 นายเกรียงศักด์ิ  แสงสวาง ปญหาการจดัระบบบริการแท็กซ่ีโดยสารสาธารณะของกรมการขนสงทางบก

14 5681010039 นาย ไชยพงศ  อคัรกติต์ิจนิดา การเตรียมความพรอมการพฒันาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย 

15 5881010016 นายเลอพงษ  ซารยดี นโยบายกองทุนประกนัสังคม ดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ

16 5781010042 นางสาว อไุรวรรณ เตยีนศรี การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตรประเทศไทย 4.0

17 5881010021 นาย อภิชาติ ศิริบุญญกาล แนวทางในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

18 5881010014 นาย ณัฐพงษ จตุรชาตสุิคนธ แนวทางพฒันาบทบาทของกรมสงเสริมอตุสาหกรรมในประเทศไทย

19 5881010008 นาย วรรณชยั สุวรรณกาญจน ปจจยัทีส่งผลตอการนาํแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยกุตใชของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจงัหวัดกระบี่

20 5881010025 นาง เกศรินทร วิมลธาดา สถานการณการประมงพืน้บานในพืน้ทีจ่งัหวัดสงขล

21 5681010013 นาย ชาติชยั สาลีผล ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจงัหวัดเพชรบูรณ

22 5881010026 นาย ณัฐวัฒน คํากอง การจดัการโครงการขนาดใหญเมืองพทัยา เขตปกครองทองถิ่นรูปแบบพเิศษ

23 5881010019 พนัตรีธนัญชยั  แกนแกว สภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก

24 5881010018 นายเอกศิริ  นิยมศิลป การกํากบัดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอดุมศึกษา

25 5781010002 นายไตรภพ  ประสาทแกว การบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพือ่การพฒันาบึงบอระเพด็ จงัหวัดนครสวรรค

26 5881010010 นายสุรพล  เตียวตระกลู แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยทุธศาสตรประเทศไทย 4.0

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.P.A. 001 นาย พชิยั กนกจรรยา ประสิทธิผลการบริหารจดัการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลตําบลนาคําไฮ

2 OU M.P.A. 002 นางสาวมลวิภา  ชมุอาจ ผลสมัฤทธิ์การขบัเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอตุสาหกรรมสรางสรรค

3 5851010150 นายนิรัติ ต้ังพนิิจการ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชในในการปฏิบัติหนาทีข่องกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอดุรธานี จงัหวัดอดุรธานี

4 5951010037 นาวาตรีหญิง ปยะมาศ งามการ การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี

5 5651010306 นางอญัชลี  คิดแสวง ประสทิธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉางจงัหวัดระยอง

6 5851010102 นางสาวภิกลูนิกาย  นารี ปจจยท่ีมีความสัมพนัธกบัความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง

7 5651010039 นางศุภวรรณ  เทีย่งกระโทก การศึกษาความตองการในการพฒันาบุคลากรกรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จงัหวัดนครราชสีมา

8 5651010308 นายณัฐพชัร  รัตนโสภิตสกลุ ความพงึพอใจของผูสูงอายตุอการใหบริการเบีย้ยงัชพีในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง

9 5951010013 นางสาว บุษยา มาทา ความพงึพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ท่ีมีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

10 5651010305 นาย คณิต กติิศักด์ิ ประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเกี่ยวกบังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง

11 5851010130 นางสาว อรัญณีย จกุหอม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม

12 5651010087 นาย อคัเดช ไมอกัรี ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ

13 5751010133 นางสาว วสาทิพย ดํารงคพวิัฒน ความตองการพฒันาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพืน้ที ่18

14 5651010045 รอยตํารวจเอก อนันตรัตน สุขนรินทร ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก

15 5951010005 นางสาว บุศรา ขาวจตุัรัส บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจงัหวัดชมุพร

16 5751010147 นายตนพงศ  คําพลงาม ความพงึพอใจของผูรับบริการนาํเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดานกกักนัสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

17 5851010008 จาเอกณัฐวุฒิ  อดุสุข ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จงัหวดัเชียงราย

18 5651010152 นายธนา  บุตตะ ความสําเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจนัทบเพชร

19 5751010134 นาย วัชรศักด์ิ อิ่มอาเทศ ปจจยัทีม่ีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค จงัหวัดนครสวรรค

20 5751010134 นายกลุ  เครือวีระ การศึกษาการมีสวนรวมในการจดัทําแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จงัหวัดตาก

21 5851010144 รอยตํารวจโทองอาจ  จนิาอุ การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบอวนิ จังหวดัชลบุรี

22 5851010116 รอยตํารวจเอกภัทรพล  ถวยทอง ปจจยัทีส่งผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร สังกดัตํารวจภูธรจงัหวัดชลบุรี

23 5951010010 นาย สายชล เปพาทย ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จงัหวัดแมฮองสอน

24 5751010186 นายประจบ  บุญแสง ความสมัพนัธระหวางการสรางทีมงานและประสทิธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากรองคการบริหารสวนจงัหวัดสกลนคร

25 5751010188 พนัจาเอกสุกจิ  ปรือปรัก ความพงึพอใจของประชาชนตองานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขขุนัธ จงัหวัดศรีสะเกษ 

26 5751010189 จาสิบตรีปรีชา ฉนุกลา ความพงึพอใจของประชาชนตองานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขขุนัธ จงัหวัดศรีสะเกษ

รฐัประศาสนศาสตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5885010008 นาง อบุลรัตน วิเชยีร (ดอนหมอ) การพฒันารูปแบบการปองกนัอบุัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอตุสาหกรรม  

2 5785010024 นางสาว นิธินันท มิลินจรูญพงษ สถานการณและรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายใุนชมุชน

3 5885010004 นายจกัรพงศ  ปติโชคโภคินท การสงตอผูปวยฉกุเฉนิระหวางสถานพยาบาล

4 5785010012 นายพลากร  พุทธรักษ การวินิจฉยัการติดเชื้อไขเลือดออก

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5855010072 นาง รองรัตน หนูแกว ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธกบัความต้ังใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล    จงัหวัดอตุรดิตถ

2 5855010066 นางวรัฏฐา  มาลานนท ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายทุีม่ารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จงัหวัดระยอง

3 5855010038 นาย สมบูรณ ดําขํา การมีสวนรวมของประชาชนในการคดัแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จงัหวัดลพบุรี

4 5855010056 นาย ฮิลมี กอืจิ ปจจัยทีมีความสัมพันธกบัการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ  ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา

5 5855010073 นาง สายธาร โคทอง ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธกบัความผูกพนัตอองคกรของบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลพชิยั จงัหวัดอตุรดิตถ

6 5855010067 นาง ขนิษฐา ใจยนิดี ปจจยัที่มีความสัมพนัธกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จงัหวดัระยอง

7 5655010160 นางสาวสพุรรษา ดาหาร บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราตําบลโพธิห์มากแขง อําเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย                หนา 
 

การมีสวนรวมในการบรหิารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครอืขายการศึกษา  1 
ตําบลง้ิว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

มาลัย  บุญแสนไชย 
 

การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  16 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

เมธิศ  สุบิน 
 

ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงาน  26 
ของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ยรรยง  ประกอบเก้ือ  
 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัด   41 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 ยุทธนา  คเชนทรชาติดํารง 
 

ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียน  51 
ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 
 เยาวลักษณ  ยิ่งยง 
 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม   62 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 รณชัย  หวามา 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา      74 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 ราตรี  ปญญาตา 
 

การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน    83 
สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
 รุงระวี สุขแยม 
 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย                หนา 
 

ความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน  93 
โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ  
 รุงรัตนาภรณ  โทนออน 
 

ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรม 107 
สงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

วรเชษฐ  ศรีวิชัย 
 

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย: การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  117 
ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 3  
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

วรรณ ี ฉิมมณี 
 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี  125 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 
 วรศักด์ิ  ผองใส 
 

คติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสาน: กรณีศึกษาตําบลยอ  139 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 

วราภรณ  ตริเทพ  
 

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม 149 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 วาที่รอยตรีหญิงเพชรรัตน  อินเฉลียว  
 

สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ  162 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 วิภาวรรณ  นาคแวน 
 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  173 
กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ศรารัตน  สิงหนอย 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย                หนา 
 

ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม 184 
จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 

ศรีประไพ  โชติประวิทย 
 

การพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 195 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 

ศิริกัญญา  วรวุฒิ ณ อยุธยา 
 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ  202 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 ศิริประภา  เรียบรอย 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ 211 
ของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

สิตา  ไชยสุขง 
 

ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 222 
 สุธิดา  สถาพรพานิช 
 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 231 
และการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 สุวิจักขณ  พลพิทักษ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล 244 
สุเฮล  ยาหยาหมัน 
 

ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจ  247 
ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 อนุชธิดา  พึ่งพันธ 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย                หนา 
 

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 254 
 อัญญารัตน  มีเพียร 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียน 265 
สตรีอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 เอกชลิต  ภูงามโชติสิน 
 

องคประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน 276 
เอกชัย  จันทรทอง 
 

การศึกษาความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของ 282 
ผูบริหารสถานศึกษาอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 

เอกลักษณ  จรประโคน 
 



  

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
 
PARTICIPATION OF TEACHERS ACADEMIC ADMINISTRATION UNDER 
TAMBON NGIO NETWORK OF EDUCATION DEVELOPMENT 
CENTER,CHAING RAI PRIMARY EDUCATIONNAL SERVICE AREA 
OFFICE 4 

ผูวิจัย   มาลัย บุญแสนไชย 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย พลูสวัสดิ์ 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของการมีสวน
รวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้วสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 2)เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการตามขอมูลพื้นฐานของ
ครูจําแนกตามตัวแปร ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน และระดับชั้นที่สอน ของการมีสวนรวม
ในการบริหารงานวิชาการของการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษา
ตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 3) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะที่
เก่ียวของกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกครูโรงเรียนศูนยเครือขาย
การศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถาม
การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน � สรุป
ผลการวิจัย 

 1. ศึกษาการมีสวนรวม พบวาครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารหลักสูตร ดานการวัดและประเมินผล 
อยูในระดับมาก สวนดานการนิเทศการสอน อยูในระดับปานกลาง  
 2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการตามขอมูลพื้นฐานของครูจําแนกตามตัวแปร 
ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน และระดับชั้นท่ีสอน ของการมีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 
4 พบวาครู เพศหญิง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สูงกวาเพศชาย ครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีสวน
รวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สูงกวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ครู ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 11-20 ป และ 
20 ปขึ้นไป มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สูงที่สุดและ ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษามีสวนรวมในการ
บรหิารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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เชียงรายเขต 4 สูงที่สุด รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนตน  

3. ปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขาย
การศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  

 1. ดานการบริหารหลักสูตรพบวา ผลของหลักสูตรไมตรงกับจุดประสงคที่วางไว ขาดภาพรวม
ของรายวิชาที่เปนระบบ เชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตองเรียนวิชาอะไรบางเรียนเมื่อไหร วิชาตามจุดเนนของ
ทองถิ่น บางวิชาไมชัดเจน รายวิชาทองถิ่นมากเกินไป ขาดการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร เปลี่ยน
หลักสูตรบอย ทําใหสับสน ครูไมมีความชํานาญในการใชหลักสูตร หลักสูตรไมเหมาะกับสถานการณปจจุบัน 
หลักสูตรกวางเกินไป หลักสูตรของแตละกลุมสาระยังไมชัดเจน 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน พบวาการเรียนการสอนไมสอดคลองกับอาชีพของชุมชน 
สนับสนุนใหครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพิ่มทักษะกระบวนการเพื่อสงเสริมนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิไม
ตรงกับเปาหมายที่ตั้งไว การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดจะตองใชเวลานาน เกินแผนท่ีคาดการณ
ไว ครูจัดการเรียนการสอนยังไมเต็มที่เทาที่ควร ภาระงานของครูที่มากเกินไปบางคร้ังทําใหการเตรียมตัวจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตั้งไวไดไมเต็มที่ ขาดการวิจัยในชั้นเรียน ครูรับภาระสอนมากเกินไป เวลาในการ
เรียนการสอนลดลง จัดกิจกรรมมาก  

3. ดานการนิเทศการสอน พบวาขาดการสาธิตเก่ียวกับเทคนิคการสอน การนิเทศไมสม่ําเสมอ 
ไมตอเนื่อง ขาดการติดตามผลหลังการนิเทศ ขอเสนอแนะ สงเสริมการสาธิตเกี่ยวกับเทคนิคการสอน 
กําหนดเวลาตารางการนิเทศ จัดใหมีการรายงานผลการนิเทศเปนรายบุคคล 

  4. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา พบวาขาดบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ 
เฉพาะดานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ขาดการนําผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอสอบบางของายเกินไป บางขอยากเกินไป ขาดการใหคําปรึกษาแกครูที่ประสบปญหาดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินไปวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการพัฒนาขอมูล
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา จัดใหมีการวิเคราะหขอสอบ ใหคําปรึกษาแกครูที่ประสบปญหาดาน
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
Abstract 

The purposes of this research were, 1). to study the participation of teachers
academic administration under tambon ngio network of education development center,
chaing rai primary educationnal service area office 4 2). to compare the participation of 
teacher academic administration under tambon ngio network of education development 
center, chaing rai primary educationnal service area office 4 according to their gender, 
education, period of working experience and level of teaching. 3). to find out problems 
and suggestions that relate to participation of teacher academic administration under 
tambon ngio network of education development center, chaing rai primary educationnal
service area office 4. The group of this study consisted of teacher in tambon ngio 
network of education development center, chaing rai primary educationnal service area 
office 4. Questionnaire with open-ended questions was use as a tool to collect data. The 
statistics employed for this study was percentage, mean � and SD �.
The results of this study were as follows:  

1. The state of participation of teacher academic administration under tambon 
ngio network of education development center, chaing rai primary educationnal service 
area office 4 as perceived by teachers was at a high level. There were three area namely, 
education, curriculum administration and evaluation at high level. As for, teaching 
technique was at averagely level.  
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2. The participation of teacher academic administration under tambon ngio

network of education development center, chaing rai primary educationnal service area 
office 4 according to their gender, education, period of working experience and level of 
teaching, found that female teachers had participation of teacher academic administration
more than male teachers. Teachers who has bachelor’s degree had participation of 
teacher academic administration more than master’s degree. Teachers who has a period 

of working experience between 11-20 years and more than 20 years had the highest in 
participation of teacher academic administration. Teachers who teach in junior high 
school had the highest in participation of teachers academic administration. Next, 
elementary high school was lower. 

3. Problems and suggestions to the participation of teacher academic 
administration under tambon ngio network of education development center, chaing rai 
primary educationnal service area office 4;

1. The curriculum administration, the result did not meet the objectives. 
This was lacked of overall course systematic such as the junior high school. When what 
were some lessons to be learned by the focus of local study? Some subjects are not clear. 
Local study was too much. It lacked of monitoring and evaluation of the curriculum. 
Changing curriculum often can make confusing. Teachers were inexperienced in the 
curriculum. Curriculums were not suited to the present situation. Curriculums are too 
wide. Curriculum of each group was not clear. 
  2. Terms of education, found that teaching was not consistent with the 
community careers. Encourage teachers to enhance the teaching and learning activities to 
enhance students' skills. Achievement did not meet the goals. The curriculum was 
focused on the process will take longer. It exceeded the expectations. Teacher was not 
fully provided the education as they should. Workload of teachers affects to lose some of 
the activities to prepare for students. Lacking of research in the classroom. Teachers 
teached too much. Time decrease in teaching. Many activities. 
  3. Teaching technique found that lacking of a demonstration of the 
technique of teaching. The lacking of monitoring after the supervisory demo. Suggestion 
was to promote on teaching techniques. To set up of supervision period. Provide 
supervision reported individually. 
  4. Evaluation of education found that lack of specific understanding 
personnel knowledge on evaluation. The lacked of assessment results to improve the 
quality of education. Some questions were too easy. Some was too hard. Lack of 
experience advising to teachers who has problem to measure and evaluation. The 
suggestion was use evaluation result to determine the development and analysis of 
information about the measurement and evaluation. Arrange a test analysis. Advising to 
teachers on the issues of measurement and evaluation. 
 

บทนํา 
 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ใน
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และ
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ความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องราชกิจจานุเบกษา (2542:7)ตาม
กฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550 ให
โรงเรียนสามารถบริหารงานดานตางๆ ไดเปน 4 คือ ในดานวิชาการ ดานงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล
และดานการบริหารท่ัวไปตามกฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาพ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหงระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในดาน
วิชาการ ดานงบประมาณดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหนาท่ีของตน แลวแตกรณีในเรื่องดังตอไปนี้ 
ดานวิชาการ มีภาระหนาที่ 17 อยางดวยกันคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 
 1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 
 2. การวางแผนงานดานวิชาการ 
 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
 9. การนิเทศการศึกษา 
 10. การแนะแนว 
 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
 13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
 14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานสถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 
 17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 จากการที่ไดกลาวมาเก่ียวกับ ความหมายและขอบขายของงานวิชาการดังกลาวนั้นจะเห็นไดวา มีความ
คลายคลึงและสอดคลองกันเปนสวนใหญ จะแตกตางกันไปบางก็เฉพาะในรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบตัิเทานัน้
ซึ่งผูวิจัยพอจะสรุปเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติในการมีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 4 ดานที่สําคัญคือ 

1. ดานการบริหารหลักสูตร 
2. ดานการจัดการเรียนการสอน 
3. ดานการนิเทศการสอน 
4. ดานการวัดผลและประเมินการศึกษา 
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สําหรับการบริหารงานวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 99 - 112) ไดกลาววา การบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอยางในสถานศึกษาที่เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อกอใหเกิดการเรียนรู และการศึกษาของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีขอบขายการบริหารงาน
วิชาการดังนี้ หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน การสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การนิเทศภายในสถานศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา สวน อุทัย บุญประเสริฐ (2540: 25) ท่ี
กลาววา งานวิชาการเปนงานท่ีสําคัญที่สุดของสถานศึกษา และงานวิชาการยังเปนงานหลัก เปนงานสวนใหญ
ที่สุดของระบบ เปนงานที่เปนหัวใจของสถานศึกษา งานวิชาการจึงกลายเปนงานทีเ่ปนศูนยกลางของสถานศึกษา
ครอบคลุมสถานศึกษาทั้งระบบ ดังนั้นสถานศึกษาใดที่งานวิชาการกาวหนา หรือเปนเลิศสถานศึกษานั้นมักมี
ชื่อเสียงเปนที่นิยม เปนที่ยอมรับ สวนสถานศึกษาใดงานวิชาการลาหลัง หรือไมเปนเลิศ สถานศึกษานั้นจะ ไม
เปนที่นิยม ขาดความศรัทธา และมักเสื่อมถอยไมเปนที่ยอมรับ 

จากการท่ีการบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารและครูจึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองใหความสําคัญและมีการเขาใจในขอบขายของงานวิชาการ เพื่อท่ีจะไดบริหารหรือปฏิบัติไดครบถวนท่ัวถึง 
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2547:25) กลาววา การบริหารงานวิชาการ จําเปนตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปมา
ประยุกตใช ใหเหมาะสมกับธรรมชาติขององคการ ผูบริหารตองสรางทักษะในการบริหาร เพ่ือพัฒนาองคการให
มีประสิทธิภาพสูงสุด และเนื่องจากการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจะมีสวนสัมพันธกับกระบวนการในการจัด
การศึกษา ซึ่งสงผลตอคุณภาพการศึกษา หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปการศึกษา 2558 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) 
พบวากลุมทักษะคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ซ่ึงเปนวิชาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ํามาโดยตลอดทุกป 
นอกจากนี้ ยังพบวา จํานวนของนักเรียนที่ยังตองมีทักษะอื่นที่ควรปรับปรุงแกไขดวย เชน ทักษะการคิด การ
เขียนภาษาไทยและการส่ือสาร ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของควรจะนําไปพิจารณาเพื่อดําเนินการแกไข เพ่ือทําให
นักเรียนสวนที่ตองปรับปรุง มีจํานวนนอยลงใหมากที่สุด เพื่อรองรับเขาสูอาเซียนตอไปนอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนยังมีความสัมพันธโดยตรงกับการบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานวิชาการ เปน
งานที่ตองเก่ียวของกับครูในฐานะเปนผูปฏิบัติที่ถูกตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ดังนั้น ในการบริหารงาน
วิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการให
มากที่สุดศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีโรงเรียน
ในกลุม 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานสักสันเชียงใหมวิทยาคม โรงเรียนงิ้วปาไผ โรงเรียนงิ้วใหม โรงเรียนบานตุม
เหนือ โรงเรียนบานศรีสวาง โรงเรียนขอนซุง โรงเรียนบานตุมใต ตั้งอยูที่อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีจํานวน
บุคลากรทั้งสิ้น 115 คน มีการจัดการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรง ตองดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนการ
พัฒนาครูตามเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 

ดวยความสัมพันธดังกลาวแลว จึงเห็นไดวา การที่สถานศึกษาหรือโรงเรียนจะบริหารงานวิชาการให
ประสบความสําเร็จมากนองเพียงใดนั้น จึงขึ้นอยูกับบุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะครูซึ่งเปนผูมอบนโยบายไป
ปฏิบัติใหเกิดผลที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง ทั้งยังเปนผูที่มีความใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด ประกอบกับในการ
บริหารจัดการงานใดๆ ก็ตาม การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรจะชวยใหการปฏิบัติงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนั้น การท่ีใหครูเขามามีสวนรวมในการบริหารงานทาง วิชาการ จึงนาจะเปนรูปแบบของการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ใหบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูงข้ึนในโอกาสตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการตามขอมูลพื้นฐานของครูจําแนกตามตัว

แปร ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และระดับชั้นที่สอน ของการมีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้วสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย   
เขต 4  

3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

1.  
2.  
3.  
4.   

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมใน
การบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เปนการวิจัยเชิงแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากร 
ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีทั้งหมดจํานวน 7 โรงเรียนและมีจํานวนทั้งสิ้น 115 คน ผูวิจัยจึงใช

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ 
1. ดานการบริหารหลักสูตร 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 

3. ดานการนิเทศการสอน 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล

การศึกษา         

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 

2. วุฒิการศึกษา 

3. ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน 

4. ระดับชัน้ที่สอน 
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ขอมูลทั้งหมด ซึ่งไดแกโรงเรียนบานสักสันเชียงใหมวิทยาคม โรงเรียนงิ้วปาไผ โรงเรียนงิ้วใหม โรงเรียนบานตุม
เหนือ โรงเรียนบานศรีสวาง โรงเรียนขอนซุง โรงเรียนบานตุมใต ตามตารางที่ 1 
 

            ตาราง 1 จํานวนประชากรจําแนกตามโรงเรียน 
 
โรงเรียน ประชากร 
บานสักสันเชียงใหมวิทยาคม 22 
งิ้วปาไผ  19 
งิ้วใหม  13 
บานตุมเหนือ 22 
บานศรีสวาง 12 
ขอนซุง  13 
บานตุมใต 14 
รวม 115 

 
หมายเหตุ สาเหตุที่ตองศึกษาประชากรท้ังหมดเนื่องจากมีจาํนวนประชากรจํานวนนอย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อ

ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนย

เครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 รวม 4 ดาน คือ ดานการ
บริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศการสอนและดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา  
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(rating scale) ตามทฤษฎีของ ลิเคิรท (Likert) ซึ่ง
กําหนดคาความคิดเห็นเปน 5 ระดับ ต้ังแตมีสวนรวมมากที่สุด ถึงมีสวนรวมนอยที่สุด ประกอบดวยขอคําถาม 
จํานวน 40 ขอ 

 5 คะแนน หมายความวา มีสวนรวมมากที่สุด 
 4 คะแนน หมายความวา มีสวนรวมมาก 

  3 คะแนน หมายความวา มีสวนรวมปานกลาง 
  2 คะแนน หมายความวา มีสวนรวมนอย 
  1 คะแนน หมายความวา มีสวนรวมนอยที่สุด 
 

ในการวิเคราะหคาคะแนนเฉล่ีย การมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขาย
การศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
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        คะแนนเฉลี่ย  ระดับการมีสวนรวม 
 4.50 – 5.00  มีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 3.50 – 4.49  มีสวนรวมอยูในระดับมาก 
 2.50 – 3.49  มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49  มีสวนรวมอยูในระดับนอย 
 1.00-1.49  มีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 
ผูวิจัยไดแปลความหมายระดับของการมีสวนรวมดังนี้ตามทฤษฎีของ ลิเคิรท (Likert) 
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามที่เปนขอคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนที่เก่ียวของเพ่ิมเติม 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา( Content 

Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ระหวาง .67–1.00 นํา
เครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการทดลองมาใช
คํานวณเพื่อหาคาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ซ่ึง
แบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่น 0 .96 

6. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยจะไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ไปวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  

 เปนเครื่องมือในการวิเคราะหโดยจัดกระทําขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
1.ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกวุฒิทางการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

และระดับชั้นที่สอน จัดกระทําขอมูลดวยการวิเคราะหคาความถี่และคารอยละ 
2.ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารวิชาการ ของครูโรงเรียนศูนยเครือขาย

การศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จัดกระทําขอมูลดวยการแจกแจง

ความถีค่าเฉล่ีย( �) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(�) 
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3.การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีสวนรวมในการบริหารวิชาการ ของครู

โรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ของกลุม

ตัวอยางสองกลุมใชการแจกแจงความถี่คาเฉลี่ย( �) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(�) 
4.การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีสวนรวมในการบริหารวิชาการ ของครู

โรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ของผลการ
วิเคราะหขอมูลมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทํากรวิเคราะหเปรียบเทียบ ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ ขอมูล

ดวยการแจกแจงความถ่ีคาเฉลี่ย( �) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(�) 
5.การวิเคราะหขอคําถามปลายเปด(Open-ended)ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาแจกแจงความถี่ และ

การวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. รอยละ(Percentage) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 104) 

 P = 
n
f

 x 100 

 เมื่อ P = รอยละ 
  f = ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 
  n  = จํานวนขอมูลท้ังหมดของประชากร 

 2. หาคาเฉลี่ย ( mean) ( �) (นพพร ธนะชัยขันธ. 2544 : 28) 

        � = 
N

x�
 

         � = คะแนนเฉลี่ย 
    �x  = คะแนนรวมของนักเรียนที่ไดจากการแบบทดสอบ 

        N = จํานวนขอมูลทั้งหมดของประชากร 

 3. หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (�) (นพพร ธนะชัยขันธ. 2544 : 28) 

      

2
2

. �
�
�

�
�
�
	



�� ��

N
fx

N
fx

�  

        � = คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        2fx  = ผลรวมของกําลังสองของคะแนน 

        � �2fx  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

          N  = จํานวนคนในกลุมประชากรที่ศึกษา 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศูนยเครือขาย 
การศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบวา การมีสวนรวมใน

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน อยู
ในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการบริหารหลักสูตร ดานการวัดและประเมินผล และดานการนิเทศการสอน
ตามลําดับ 
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 ดานการบริหารหลักสูตร การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศูนยเครือขาย

การศึกษาตําบลง้ิว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาครูมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรของกลุมสาระมากท่ีสุดรองลงมาคือการมีสวนรวม
เกี่ยวกับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรจัดประชุมในกลุมสาระเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดทําหลักสูตรของกลุมสาระตามลําดับและการมีสวนรวมรายงานผลการใชหลักสูตรมีสวนรวมนอยที่สุด 

 ดานการเรียนการสอน การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษา
ตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาครูมีสวนรวมในการสงเสริมใหครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญมากท่ีสุดรองลงมาคือการมีสวนรวมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายสนับสนุนใหครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนทักษะกระบวนการเพื่อสงเสริมให
นักเรียนคิดเปนทําเปนตามลําดับและการมีสวนรวมอบรม สัมมนาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนมีสวนรวม
นอยที่สุด 

 ดานการนิเทศการสอน การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษา
ตําบลง้ิว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาครูมีสวนรวมในการประชุมรวมกับครูอาจารยเพ่ือสรางความเขาใจในการจัดทํา
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนมากที่สุดรองลงมาคือการมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนใหผูรับการนิเทศนําผลการ
นิเทศไปใชปรับปรุงพฤติกรรมการสอนใหดีขึ้นแนะนําใหครูอาจารยใชวิธีการสอนแบบตางๆใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของเนื้อหาในแตละกลุมสาระตามลําดับและการมีสวนรวมอบรม สัมมนาเก่ียวกับการจัดใหมีการสาธิต
เก่ียวกับเทคนิคการสอนมีสวนรวมนอยที่สุด 

 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศูนย
เครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาครูมีสวนรวมในการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
รองลงมาคือการมีสวนรวมนําผลการประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปแกไขปรับปรุงและพัฒนา
ประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษาตามลําดับและการมีสวนรวมใหคําปรึกษาแกครูอาจารยที่ประสบ
ปญหาดานการวัดผลประเมินผลมีสวนรวมนอยที่สุด 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการตามขอมูลพื้นฐานของครูจําแนกตามตัว
แปร ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และระดับชั้นที่สอน ของการมีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

ครู เพศหญิง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สูงกวาเพศชาย 

ครู ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขาย
การศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สูงกวา ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท 

ครู ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 11-20 ป และ 20 ปขึ้นไป มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สูงท่ีสุดและ
รองลงมาคือต่ํากวา 5 ป และนอยที่สุดคือ 5-10  

ครู ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขาย
การศึกษาตําบลง้ิว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สูงท่ีสุด รองลงมาคือมัธยมศึกษา
ตอนตน  

��
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3. ปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขาย

การศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
1. ดานการบริหารหลักสูตร พบวา ผลของหลักสูตรไมตรงกับจุดประสงคที่วางไว ขาดภาพรวมของ

รายวิชาที่เปนระบบ เชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตองเรียนวิชาอะไรบางเรียนเมื่อไหร วิชาตามจุดเนนของ
ทองถิ่น บางวิชาไมชัดเจน รายวิชาทองถิ่นมากเกินไป ขาดการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร เปลี่ยน
หลักสูตรบอย ทําใหสับสน ครูไมมีความชํานาญในการใชหลักสูตร หลักสูตรไมเหมาะกับสถานการณปจจุบัน 
หลักสูตรกวางเกินไป หลักสูตรของแตละกลุมสาระยังไมชัดเจน ตองพิจารณาวาหลักสูตรในแตละกลุมสาระมี
อะไรบางที่มากเกินไป อะไรบางที่นอยเกินไปแลวนํามาปรับใหเหมาะสมกับกลุมสาระ ผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
โครงสรางของหลักสูตรจัดทําภาพรวมของหลักสูตรตามโรงสรางทั้งมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ใหครูและนักเรียนไดรับทราบ ครูควรมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นใหชัดเจน กําหนดปฏิทินการ
ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง อบรมการจัดทําหลักสูตรสัมมนาเชิงลึกโดยใชเวลาท่ี
เหมาะสมและจัดทําหลักสูตรใหสําเร็จภายในเวลาที่จัดอบรม 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน พบวาการเรียนการสอนไมสอดคลองกับอาชีพของชุมชน สนับสนุนให
ครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพิ่มทักษะกระบวนการเพื่อสงเสริมนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ไมตรงกับ
เปาหมายที่ตั้งไว การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดจะตองใชเวลานาน เกินแผนท่ีคาดการณไว ครู
จัดการเรียนการสอนยังไมเต็มที่เทาที่ควร ภาระงานของครูที่มากเกินไปบางครั้งทําใหการเตรียมตัวจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ตั้งไวไดไมเต็มที่ ขาดการวิจัยในชั้นเรียน ครูรับภาระสอนมากเกินไป เวลาในการเรียนการ
สอนลดลง จัดกิจกรรมมาก ขอเสนอแนะศึกษา ออกแบบ การเรียนการสอนที่สอดคลองกับอาชีพชุมชน สงเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนทักษะใหกับนักเรียน พยายามพัฒนาพรอมกับการดูแลนักเรียนในสังกัด
อยางใกลชิด ครูตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปนหลักลดภาระงานของครูลง                     
จัดกระบวนการวิจัยชั้นเรียนอยางเปนระบบ ควรมีอัตรากําลังใหพียงพอกับจํานวนของนักเรียน ลดกิจกรรมลง
บาง  

3. ดานการนิเทศการสอน พบวาขาดการสาธิตเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การนิเทศไมสม่ําเสมอ ไม
ตอเนื่อง ขาดการติดตามผลหลังการนิเทศ ขอเสนอแนะ สงเสริมการสาธิตเกี่ยวกับเทคนิคการสอน กําหนดเวลา
ตารางการนิเทศ จัดใหมีการรายงานผลการนิเทศเปนรายบุคคล 
 4. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา พบวา ขาดบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจเฉพาะดานเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการศึกษา ขาดการนําผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอสอบบางของาย
เกินไป บางขอยากเกินไป ขาดการใหคําปรึกษาแกครูที่ประสบปญหาดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ขอเสนอแนะนําผลการประเมินไปวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการพัฒนาขอมูลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา จัดใหมีการวิเคราะหขอสอบ ใหคําปรึกษาแกครูที่ประสบปญหาดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
 

อภิปรายผล 
 1. ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ ดานการบริหารหลักสูตร ดานการวัดและประเมินผล และดานการนิเทศการสอนตามลําดับซึ่ง
สอดคลองกับโสภี เสถียรโยธิน(2547:บทคัดยอ)ศึกษาวิจัยการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู
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โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการปฐมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาวิจัย พบวา ครูโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการปฐมศึกษา จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับ พนัสดา อุลุชาฎะ (2550:บทคัดยอ)ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนซิกขวิทยาลัย ผลการศึกษาพบวา บทบาทในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายการภารกิจพบวามีการปฏิบัติทุกภารกิจใน
ระดับดีมากทุกภารกิจ โดยเรียงลําดับสภาพการบริหารจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ ภารกิจที่ 7 การปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการ ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอม ภารกิจที่ 2 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ภารกิจที่ 
5 การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมิน ภารกิจที่ 6 สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ภารกิจที่ 4 การ
ดําเนินงานการบริหารหลักสูตรและภารกิจที่ 3 การวางแผนการบริหารหลักสูตร สําหรับขอเสนอแนะตอบทบาท
ในการบริหารหลักสูตร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการตามขอมูลพื้นฐานของครูจําแนกตามตัว
แปร ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และระดับชั้นที่สอน ของการมีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 
4 พบวาครู เพศชายและเพศหญิง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษา
ตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ครู ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีสวนรวมใน
การบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สูงกวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ครู ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 11-20 ป และ 
20 ปขึ้นไป มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิว สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สูงที่สุดและรองลงมาคือตํ่ากวา 5 ป และนอยที่สุดคือ 5-10 สูงท่ีสุด 
คือประถมศึกษา และนอยที่สุดคือมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งสอดคลองกับประทุม เนตรสุขแสง(2551:บทคัดยอ)ได
ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนสันตเสริมวิทย  ผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูพบวา ครูที่มีอายุมากแตกตางกัน ครูที่มีประสบการณในการทํางานเปนครู
แตกตางกัน และเปนครูสอนระดับชั้นแตกตางกันมีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยครูมี
ความพึงพอใจในข้ันที่ 1 การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับสูง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ครูพบวา ครูที่มีอายุแตกตางกัน ครูที่มีประสบการณในการทํางานเปนครูแตกตางกัน และเปนครูสอนระดับชั้น
แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ทุกขั้นตอนโดยรวมไมแตกตางกัน สวนครูที่มี
วุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทุกขั้นตอน โดยรวมแตกตางกัน 
ขอเสนอแนะตอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการประชุมสัมมนากันระหวาง 
ผูบริหาร คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน และครูผูสอนเพื่อศึกษาปญญา และหาแนวทางในการแกปญญา
รวมกัน ควรมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนที่ปรึกษา และควรจัดใหมีการประเมินผลทุกครั้งหลังการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
 วศินี พิเดช สุรสิทธิ์ ถิตยบุญครอง(2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอ
ปญหาการ บริหารงานวิชาการระดับกอนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก ครูผูสอนระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 278 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถี่ คารอยละ และการทดสอบไค - 
สแควรผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนมีปญหาการบริหารงานวิชาการดังนี้ 1) ปญหาการจัดหองสมุดของเลนมี
ปญหารอยละ 96.0 2) ปญหาการจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจําวันมีปญหารอยละ 89.6 3) ปญหาวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนมีปญหารอยละ 88.8 4) ปญหาของแนวการจัดประสบการณมีปญหา
รอยละ 81.7 5) ปญหาการประเมินพัฒนาการเด็กมีปญหารอยละ 80.6 6) ปญหาการนําแนวและแผนการจัด
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ประสบการณไปใชมีปญหารอยละ 79.9 7) ปญหาการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กมีปญหารอย
ละ 77.7 8) ปญหาการประชุมอบรมทางวิชาการมีปญหารอยละ74.1 9) ปญหาการนิเทศภายในมีปญหารอยละ 
71.2 การเปรียบเทียบปญหาพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการท่ีไมแตกตางกันคือ 1) ปญหาการจัดกิจกรรม
ตามตารางกิจกรรมประจําวัน 2) ปญหาวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน 3) ปญหาการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 4) ปญหาการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 5) ปญหาการนิเทศภายใน และพบ
ปญหาการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 1) ปญหาแนวการจัด
ประสบการณ 2) ปญหาการจัดหองสมุดของเลนแตกตางกันตามขนาดโรงเรียน 3) ปญหาการประชุมอบรมทาง
วิชาการแตกตางกันตามวุฒิการศึกษาของครูผูสอน 4) ปญหาการนําแนวและแผนการจัดประสบการณไปใช
แตกตางกันตามประสบการณในการสอนระดับกอนประถมศึกษา  

3 ปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขาย
การศึกษาตําบลงิ้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดานการบริหารหลักสูตร พบวาผล
ของหลักสูตรไมตรงกับจุดประสงคที่วางไว ขาดภาพรวมของรายวิชาท่ีเปนระบบ เชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตองเรียนวิชาอะไรบางเรียนเมื่อไหร วิชาตามจุดเนนของทองถ่ิน บางวิชาไมชัดเจน รายวิชาทองถิ่นมกเกินไป 
ขาดการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร เปลี่ยนหลักสูตรบอย ทําใหสับสน ครูไมมีความชํานาญในการใช
หลักสูตร หลักสูตรไมเหมาะกับสถานการณปจจุบัน หลักสูตรกวางเกินไป หลักสูตรของแตละกลุมสาระยังไม
ชัดเจนดานการจัดการเรียนการสอน พบวา การเรียนการสอนไมสอดคลองกับอาชีพของชุมชน สนับสนุนใหครู
อาจารยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเพิ่มทักษะกระบวนการเพ่ือสงเสริมนักเรียน  ผลสัมฤทธิ์ไมตรงกับ
เปาหมายที่ตั้งไว การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดจะตองใชเวลานาน เกินแผนท่ีคาดการณไว ครู
จัดการเรียนการสอนยังไมเต็มที่เทาที่ควร ภาระงานของครูที่มากเกินไปบางครั้งทําใหการเตรียมตัวจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ตั้งไวไดไมเต็มที่ ขาดการวิจัยในชั้นเรียน ครูรับภาระสอนมากเกินไป เวลาในการเรียนการ
สอนลดลง จัดกิจกรรมมาก ดานการนิเทศการสอน พบวาขาดการสาธิตเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การนิเทศไม
สม่ําเสมอ ไมตอเนื่อง ขาดการติดตามผลหลังการนิเทศ ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา พบวาขาดบุคลากร
ที่มีความรู ความเขาใจเฉพาะดานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ขาดการนําผลการประเมินไปใช
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอสอบบางของายเกินไป บางขอยากเกินไป ขาดการใหคําปรึกษาแกครูที่ประสบ
ปญหาดานการวัดและประเมินผลการศึกษาซึ่งสอดคลองกับ วศินี พิเดช สุรสิทธิ์ ถิตยบุญครอง(2545:บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอปญหาการ บริหารงานวิชาการระดับกอนประถมศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 
ครูผูสอนระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 278 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
ดวยการหาคาความถี่ คารอยละ และการทดสอบไค - สแควรผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนมีปญหาการบริหารงาน
วิชาการดังนี้ 1) ปญหาการจัดหองสมุดของเลนมีปญหารอยละ 96.0 2) ปญหาการจัดกิจกรรมตามตาราง
กิจกรรมประจําวันมีปญหารอยละ 89.6 3) ปญหาวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนมีปญหารอย
ละ 88.8 4) ปญหาของแนวการจัดประสบการณมีปญหารอยละ 81.7 5) ปญหาการประเมินพัฒนาการเด็กมี
ปญหารอยละ 80.6 6) ปญหาการนําแนวและแผนการจัดประสบการณไปใชมีปญหารอยละ 79.9 7) ปญหาการ
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กมีปญหารอยละ 77.7 8) ปญหาการประชุมอบรมทางวิชาการมี
ปญหารอยละ74.1 9) ปญหาการนิเทศภายในมีปญหารอยละ 71.2 การเปรียบเทียบปญหาพบวา ปญหาการ
บริหารงานวิชาการที่ไมแตกตางกันคือ 1) ปญหาการจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจําวัน 2) ปญหาวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 3) ปญหาการประเมินพัฒนาการเด็ก 4) ปญหาการจัดกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับเด็ก 5) ปญหาการนิเทศภายใน และพบปญหาการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 1) ปญหาแนวการจัดประสบการณ 2) ปญหาการจัดหองสมุดของเลนแตกตาง
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กันตามขนาดโรงเรียน 3) ปญหาการประชุมอบรมทางวิชาการแตกตางกันตามวุฒิการศึกษาของครูผูสอน       
4) ปญหาการนําแนวและแผนการจัดประสบการณไปใชแตกตางกันตามประสบการณในการสอนระดับกอน
ประถมศึกษา  

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดทําโครงสรางหลักสูตรใหชัดเจนอยางเปนระบบ 
 2. ครูไมมีเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมมาก

เกินไปและครูมีภาระงานท่ีมาก 
 3. ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการสอน อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

  4. ควรนําผลการประเมินผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา      
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
 
A STUDY OF COMPUTER APPLICATION TO ADMINISTRATION OF 
NAWAMINTRACHINUTHIT TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO SCHOOL UNDER 
THE JURIS.D.ICTION SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

ผูวิจัย   เมธิศ  สุบิน 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยา ดร.กฤษณะ  บุหลัน 
    ภาควิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ใน 4 ดานไดแก 1) ดานการบริหารงาน
วิชาการ 2) ดานการบริหารงานงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล และ 4) ดานการบริหารงานทั่วไป 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนผูวิจัยเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเลือกจากขาราชการครู และบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ท่ีรับผิดชอบกลุมงานตาง ๆ ดังน้ี 
 1. กลุมผูบริหารประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 4 คน 
 2. กลุมบริหารวิชาการ ประกอบดวยหัวหนากลุม และบุคลากรในกลุม จํานวน 7 คน 
 3. กลุมบริหารงบประมาณ ประกอบดวยหัวหนากลุม และบุคลากรในกลุม จํานวน 6 คน 
 4. กลุมบริหารงานบุคคล ประกอบดวยหัวหนากลุม และบุคลากรในกลุม จํานวน 6 คน 
 5. กลุมบริหารทั่วไป ประกอบดวยหัวหนากลุม และบุคลากรในกลุม จํานวน 6 คน 
 รวมกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา       
5 ระดับซึ่งมีคาความเช่ือม่ัน 0.989และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ (percentage)  
คาเฉล่ีย( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) 
 ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ( X =4.39 , S.D.=0.58) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานเ รียงลํ าดับค า เฉลี่ ยจากมากไปนอยไดดั ง น้ี  ดานการบริหารงานบุคคล   มีค า เฉ ล่ียสู งสุด 4 .63                       
( X =4.63 , S.D.=0.74) รองลงมา คือ ดานการบริหารงานทั่วไปมีคาเฉล่ีย 4.52 (X =4.52 , S.D.=0.46) รองลงมา 
คือ ดานบริหารงานงบประมาณมีคาเฉลี่ย 4.36( X =4.36 S.D.=0.57) และดานการบริหารงานงานวิชาการ            
มีคาเฉล่ียต่ําสุด 4.08 (X =4.08 , S.D.=0.55)  
 
คําสําคัญ :  การใชคอมพิวเตอร , การบริหารโรงเรียน  
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Abstract 
 The aim of this research was to study the computer application to administration of 
Nawamintrachinuthit Triamudosuksanomklao School  
Under the JuriS.D.iction of Secondary Educational area Office 2 in 4 aspects:  
1) academic 2) budget management department 3) personnel and 4) general administration.
The population included 30 personnel. Data were collected using 
5-point rating scale The tools used in this research is a questionnaire with the reliability 
0.989. questionnaire and checklist and statistically analyzed in percentage, mean score, and 
standard deviation.
 The findings revealed that the computer application to administration  
of Nawamintrachinuthit Triamudosuksanomklao School under the JuriS.D.iction of 
Secondary Educational area Office 2 Administration was generally found at high level             
( X =4.39 , S.D.=0.58). After item analysis, all of them could be rated by mean score in 
descending order as follows: personnel ( X =4.63 , S.D.=0.74) 

general administration( X =4.52 , S.D.=0.46) , budget management department 
( X =4.36 S.D.=0.57) and academic ( X =4.08 , S.D.=0.55) .

Keyword :  A study of Computer application , administration 
 

บทนํา 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือระบบไอซีที (Information and Communications 
Technology : ICT)ไดรับการกลาวขานอยางกวางขวาง เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพสูง
สามารถสนองความตองการของมนุษย ในยุคของสังคมสารสนเทศ (Information society) และสังคมแหงความรู 
(Knowledge Society) จากประโยชนที่มากมายน้ีทําใหประเทศตางๆ พยามสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําไอซีที
มาใชในทุกดานของบริบทในการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 เชนประเทศออสเตรเลียไดกําหนดกรอบกลยุทธ
สําหรับเศรษฐกิจสารสนเทศ (Strategic for the Information Economy) ที่ชี้วาความรุงเรืองในอนาคตของ
ประเทศออสเตรเลียในสังคมสารสนเทศข้ึนอยู กับ ความสามารถในการใชประโยชนจากระบบไอซีทีอยางมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหออสเตรเลียสามารถเขาสูตลาดแบบใหมสรางการจางงาน สงเสริมกิจกรรม
ธุรกิจขนาดเล็กและเพิ่มการสรางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือที่ใชตัว
ยอทับศัพทในภาษาไทยวา“ไอซีที”เปนการรวมตัวของดานเทคโนโลยี 2 อยางเขาดวยกันคือIT(Information 
Technology)และCT(Communications Technology) เปน ICT ไอซีท ีจึงหมายถึง การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เพื่อการประมวลขอมูลใหอยูในรูปสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บอยางเปนระบบสามารถเขาถึงและสืบคนนํามาใชได
โดยสะดวก เปนส่ือกลางนําเสนอสารสนเทศรวมถึงการรับสงสารสนเทศดวยเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูงเพื่อ
สงผานสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว  
 ไอซีทีไดกลายเปนส่ิงจําเปนในการดําเนินกิจการทุกอยางโดยในดานการศึกษาน้ันการเรียนการสอนตองให
ทันกับยุคสมัยที่ตองเรียนรูไดอยางรวดเร็วทันยุคทันสมัยและไดความรูมากในเวลาส้ันตนทุนต่ํา (ยืน ภูวรวรรณ และ
สมชาย นําประเสริฐชัย, 2546) ดังน้ันหลายประเทศจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของไอซีทีในการเปนเคร่ืองมือที่มีคุณคา
ทางการศึกษา เปนอยางยิ่งดังน้ันจึงมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใชไอซีทีเพื่อใชในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต เชนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในประเทศอังกฤษ
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โดยเครือขายการเรียนรูแหงชาติ (The National Grid for Learning)ไดมีนโยบาย “Open for Learning ,open 
for Business” ท่ีมีวัตถุประสงคใหทุกโรงเรียนและครูทุกคน ไดใชไอซีทีทีมี่มาตรฐาน 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูและเตรียมเยาวชนใหมีทักษะดานไอซีทีในสังคมแหงการเรียนรูและการทํางานในศตวรรษที่  
21 ซ่ึงมีรากฐานท่ีนาเช่ือถือมากมายวาการใชไอซีทีจะชวยปรับปรุงการเรียนรูใหดีขึ้น 
 ทิศทางของโลกในศตวรรษที่21จะเปนสังคมแหงการเรียนรูที่เชื่อมโยงเครือขายทั่วโลกโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทยในยุค
ปจจุบันมีจุดเนนสําคัญที่ตองสรางเยาวชนเพื่อเปนทั้งผูบริโภคเปนผูสรางความรูและเปนผูที่มีทักษะความรูมี
ความสามารถ มีคุณภาพกาวทันการเปล่ียนแปลงของโลก สามารถกาวสูความเปนสากลอยางม่ันคงดวยเคร่ืองมือที่
สําคัญคือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเทศไทยไดนําเทคโนโลยีประยุกตใช ในกิจกรรมแขนงตางๆใน
ชวงเวลากวายี่สิบปที่ผานมาและแพรไปในหลายวงการ ไมวาจะเปนดานธุรกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการบริหาร 
การเมืองการปกครอง แมในวงการการศึกษาเองก็มีการนํามาใชในการผลิตบุคลากรและพัฒนาความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานซ่ึงเทคโนโลยีที่กําลังมีความสําคัญในขณะน้ีคือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจะทวี
ความสําคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตท้ังในดานการเรียนรูและการศึกษา เพราะจะสรางโอกาสใหทุกคนมีการเรียนรูตลอด
ชีวิตกาวทันโลกยุคขอมูลขาวสารและวิทยาการสมัยใหม สามารถพัฒนาการเรียนรูขึ้นในตนเองใหโอกาสนักเรียนไดมี 
จินตนาการจากส่ิงที่ไดรับ  

นอกจากน้ีประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชประโยชนในวง
การศึกษาเพิ่มมากข้ึน อันเน่ืองมาจากการแพรกระจายอยางรวดเร็วของอุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารนเทศ
ประเภทตางๆ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชในการศึกษา เปนการนําเอาเทคโนโลยีการเรียนรูไป
ใชเพื่อชวยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย โดยมีเปาหมายหลกัเพื่อชวยเปลี่ยนสังคมไทยไปสูสังคมแหงการ
เรียนรู รวมถึงมีการประกันโอกาสของผูเรียนที่จะเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตและเชื่อมโยงสังคมไทยเขากับสังคมโลก
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู (คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ. (2542: 2)  
 ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะดานคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมท่ีชวยเสริม
กําลังสติปญญา ของมนุษยและสรางความสามารถ ในการติดตอเชื่อมโยงกันในโลก เปนตัวขยายขีดความสามารถ
ทางกายภาพแกมนุษยชาติ อันจะสงผลทําใหสามารถเอาชนะขอจํากัดดานเวลา ระยะทาง หรือสภาพทางภูมิศาสตร
ได ซ่ึงก็เกิดผลกระทบเปนอยางมากตอการใชเทคโนโลยีเพื่อระบบการศึกษา อันจะทําใหระบบการศึกษาทางไกล
แพรกระจายและเติบโตไดความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทําใหขอมูลและขาวสารมีการเชื่อมโยง
ติดตอไดรวดเร็ว จึงตองมีการพัฒนาศักยภาพทางกายภาพและประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่รองรับขอมูลขาวสารที่
หลากหลาย สรางโอกาสการรับรูขอมูลขาวสาร และกระจายขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ใน 4 ดานไดแก  
   1) ดานการบริหารงานวิชาการ  
   2) ดานการบริหารงานงบประมาณ  
   3) ดานการบริหารงานบุคคล  
  4) ดานการบริหารงานทั่วไป 

�	

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยตองการศึกษาการใชคอมพิวเตอร ในการบริหารของโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 วามีการใชคอมพิวเตอรในการ
บริหารงานของโรงเรียน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับใดโดยไดประสานแนวคิดที่เก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรการบริหาร
โรงเรียนกับบริบทของโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และงานวิจัยที่เก่ียวของโดยศกึษาจากกรอบแนวคิดจาก ณัฐวดี จุลกุล (2550) มาใชเปน
แนวทางในการกําหนดกรอบแนวความคิดในการทําวิจัย ดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
      

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการใชคอมพิวเตอรในการ
บริหารงานทั้ง 4 ดานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 

     สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม .      
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณในการใช 

    คอมพิวเตอร 
   

  
  

    การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานของโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
ทั้ง 4 ดานไดแก 
 1. การใชคอมพิวเตอรบริหารงานดานงานวิชาการ 
2. การใชคอมพิวเตอรบรหิารงานดานงาน

งบประมาณ 
3  การใชคอมพิวเตอรบริหารงานดานงานบุคคล 
4. การใชคอมพิวเตอรบรหิารกลุมบริหารงานทั่วไป 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ใน 4 ดานไดแก 1) ดานการ
บริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงานงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคลและ 4) ดานการบริหารงาน
ทั่วไป ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาร อยละ 
(percentage ) คาเฉล่ีย( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) 

ผลการวิจัยพบวาโดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.39 (X =4.39 , S.D.=0.58) เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานการบริหารงานบุคคลมีคาเฉล่ียสูงสุด 4.63( X =4.63 ,S.D.=0.74) รองลงมา คือ ดานการ
บริหารงานท่ัวไป มีคาเฉล่ีย 4.52 ( X =4.52 , S.D.=0.46) รองลงมา คือ ดานบริหารงานงบประมาณมีคาเฉล่ีย 
4.36( X =4.36 , S.D.=0.57) และ ดานการบริหารงานงานวิชากา มีคาเฉล่ียต่ําสุด 4.08 ( X =4.08 , S.D.=0.55)  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสรางแบบทดสอบระหวางเรียน/ปลายภาคเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการจัดเก็บสถิ ติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
(รายช้ัน/รายป)อยูในระดับมาก สวนดานการบริหารงานงบประมาณ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดทํา
รายละเอียดการจัดซ้ือจัดจาง อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ในการจัดทํารายละเอียดการจําหนายพัสดุและการ
คํานวณภาษีเงินไดและทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายของบุคลากร อยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน ดานการ
บริหารงานบุคคล เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ในการจัดทํารายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนอยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือมีการใชคอมพิวเตอรในการจัดทําเอกสารขอเล่ือนตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและการบันทึก
ขอมูลสถิติเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด  

ดานการบริหารงานบริหารทั่วไป เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในการจัดทําเอกสาร คําสั่ง รายงานตางๆ 
ของทางราชการและการจัดทํา web site ของสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การดําเนินงาน
ประชาสัมพันธนําเสนอขาวสารโรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา     
นอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ีการใช
คอมพิวเตอรในการบริหารงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ทั้งหมด 4 ดานคือ 1.ดาน
การบริหารงานวิชาการ 2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 3.ดานการบริหารงานบุคคล และ 4. ดานการบริหารงาน
ทั่วไป โดยภาพรวมมีการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน รายดานพบวา การใชคอมพิวเตอรในการ
บริหารงานของโรงเรียนดานของการบริหารงานงานบุคคลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงมีการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก แสดงวาโรงเรียน  
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานของ
โรงเรียนในดานตางๆเปนอยางมาก สอดคลองกับแนวคิดการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนของเพ็ญศรี กวยสุวรรณ 
(2551) ท่ีกลาววา การใชคอมพิวเตอรในงานบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรตางๆมาก
ขึ้นทุกวันอยางหลีกเล่ียงไมได องคกรมีขนาดใหญขึ้น ปริมาณของงานมีมากขึ้น งานมีความซับซอนมากขึ้น มี
ขอบขายครอบคลุมงานบริหารของโรงเรียนดานตางๆ ซ่ึงลวนแลว  แตนําคอมพิวเตอรมาใชในการบริหาร           
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมวาจะเปนงานระบบสารสนเทศ งานผลิตสื่อ รวมถึงระบบการนําสงหนังสือ
อิเล็คทรอนิคสระหวางหนวยงานในปจจุบันลวนมีความจําเปนมากขึ้น สิ่งเหลาน้ีมีความเปนตองนําคอมพิวเตอรเขา
มาชวยผอนแรงทั้งส้ินซ่ึงจะสงผลทําใหประหยัดพลังงาน ประหยัดแรงงาน ทรัพยากร งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ทํางานใหสะดวก รวดเร็ว ถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น และเม่ือพิจารณาการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาในแตละดานมีดังน้ี 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา มีการใช
คอมพิวเตอรมากที่สุดคือ การสรางแบบทดสอบระหวางเรียน/ปลายภาคเรียน รองลงมาคือ การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู และการจัดเก็บสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(รายช้ัน/รายป) แสดงวา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษานอมเกลามีการใชคอมพิวเตอรในดานการจัดการเรียนการสอน มากที่สุดสําหรับขอที่มีการใชคอมพิวเตอร
อยูในระดับมากกวาคาเฉล่ียโดยภาพรวม เรียงจากมากไปหานอย ไดแก การจัดทําเอกสารหลักฐานการเรียนของ
นักเรียน(ปพ.1-9) การจัดเก็บขอมูลตางๆท่ีเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําแบบประเมินคุณภาพของโรงเรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา การใชเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาจาก Internet การสรางแบบ
ฝกทักษะสอนซอม-เสริมการเรียน การคิดคํานวณคาสถิติตางๆในการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การ
วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน การจัดทําเอกสารงานนิเทศการเรียน
การสอน การใชเปนส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา การใชเปนสื่อ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และการวิเคราะหเพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ ตามลําดับ สอดคลองกับคํากลาวของกิดานันท มลิทอง (2549) ที่วา คอมพิวเตอรจะชวย
เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน เพราะการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรเปนประสบการณที่แปลกใหม การที่ใชสี 
ภาพลายเสนที่ดูคลายการเคล่ือนไหว ตลอดจนเสียงดนตรีจะเปนการเพ่ิมความเสมือนจริงและเราใจผูเรียนใหเกิด
ความอยากรูอยากเห็นในการทําแบบฝกหัดหรือทํากิจกรรมตางๆ เปนตน ความสามารถของหนวยความจําของเคร่ือง
คอมพิวเตอรชวยในการบันทึกคะแนนและพฤติกรรมตางๆของผูเรียนไวเพื่อใชในการวางแผนบทเรียนในขั้นตอไปได 
และความสามารถในการเก็บขอมูลของเคร่ืองทําใหสามารถนําไปใชไดในลักษณะของการศึกษารายบุคคลไดเปน
อยางดี ซ่ึงจะสามารถกําหนดบทเรียนใหแกผูเรียนแตละคนและแสดงผลความกาวหนาใหเห็นไดทันที ลักษณะของ
โปรแกรมบทเรียนที่ใหความเปนสวนตัวแกผูเรียน เปนการชวยใหผูเรียนที่เรียนชาสามารถเรียนไดตามความสามารถ
ของตนเอง นอกจากน้ีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการเรียนการสอนยังเปนการชวยขยายขีดความสามารถ
ของผูสอนในการควบคุมผูเรียนไดอยางใกลชิด เน่ืองจากสามารถบรรจุขอมูลไดงายและสะดวกในการนําออกมาใช 
และสอดคลองกับคํากลาวของบุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2550) ท่ีกลาวเก่ียวกับการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการ
เรียนการสอนวา “การประยุกตใชคอมพิวเตอรกับระบบอินเตอรเน็ตเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเผยแพรขาวสาร
ขอมูลซ่ึงมีความรวดเร็ว จึงชวยตอบสนองความใฝรูและการเรียนรูในสิ่งที่แตละค นสนใจไดเปนอยางดี ”             
การดําเนินงานในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการเรียนของนักเรียนน้ันมีปริมาณมาก และเพ่ือความ
ถูกตอง รวดเร็ว จึงตองมีการใชตัวชวยในการผอนแรงน่ันก็คือคอมพิวเตอรมาชวยสนับสนุนในการดําเนินงานดังกลาว 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ กาญจนา ภูวรวรรณ (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการใชไมโครคอมพิวเตอร
ในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร พบวา การใชคอมพิวเตอรในการ
บริหารงานวิชาการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.70 รองลงมาจะเปนการใชงานการเงินธุรการ งานอาคารสถานท่ี คิด
เปนรอยละ 27.90 การใชงานดานวิชาการจะใชในดานการวัดผลและประเมินผล งานทะเบียนนักเรียน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ (2551) ซ่ึงทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของคณะกรรมการการ
  

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



มัธยมศึกษาจังหวัดเก่ียวกับบทบาทและการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา 
บทบาทของคอมพิวเตอรมีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารการศึกษา งานบริการการศึกษา ไดแกงานหองสมุด 
งานโสตทัศนศึกษาและงานดานการเรียนการสอน และผลการวิจัยของกาญจนา ภูวรวรรณ (2554) ท่ีทําการศึกษา
เก่ียวกับการใช ไมโครคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเ รียนมัธยมศึกษา สัง กัดกรมสามัญศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร ก็พบวา มีการใชคอมพิวเตอรในการบริหารดานวิชาการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.70 ซ่ึงการใช
งานดานวิชาการจะใชในการวัดผลประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียน สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยกวาคาเฉล่ียโดย
ภาพรวม คือ การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน (CAI) มีการใชคอมพิวเตอรในการดําเนินงานในระดับปานกลางท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการใชคอมพิวเตอรในการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพ่ือการใชคอมพิวเตอรในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน จะตองใช
ความสามารถในการสรางโดยใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียซ่ึงเปนขั้นตอนที่ซับซอน ครูผูสอนสวนใหญมีความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอรในระดับพ้ืนฐาน ยังขาดทักษะความชํานาญ จึงทําใหการใชคอมพิวเตอรเพื่อการสรางสื่ อการ
เรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอยตามไปดวย 

2. ดานการบริหารงบประมาณ พบวาการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน             
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา โดยภาพรวมมีการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปน    
รายขอ พบวา มีการใชคอมพิวเตอรมากที่สุดคือ การจัดทํารายละเอียดการจัดซ้ือจัดจาง รองลงมา คือ  การจัดทํา
รายละเอียด การจําหนายพัสดุ และการคํานวณภาษีเงินได และทําหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จายของบุคลากรใน
โรงเรียน สําหรับขอที่มีการใชคอมพิวเตอรที่มีคาเฉล่ียมากกวาคาเฉล่ียโดยภาพรวม เรียงจากมากไปหานอย ไดแก 
การจัดทําบัญชีวัสดุ การจัดทําเอกสาร หลักฐาน และรายงานตางๆท่ีเก่ียวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ การจัดทําบัญชี
การเงิน และการจัดทํารายละเอียดหลักฐานการขอเบิกจายเงินประจําเดือน ตามลําดับ สอดคลองกับขอมูลของของ
มหาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช ( 2549 ) ที่วา การประยุกตใชคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานในเร่ืองงานประมวลผลที่
เก่ียวของกับการรับขอมูลและเอกสารทางธุรกิจมาดําเนินการ งานท่ีเก่ียวของกับการประมวลผล ไดแก งานทําบัญชี
ตางๆ งานบันทึก การทํางานทางบุคลากร งานบันทึกรายการซ้ือขายสินคา งานพัสดุ หรือ สินคาคงคลัง เปนตน และ
ยังสอดคลองกับแนวคิดของ นิพนธ ศุขปรีดี (2550)ท่ีกลาววาการใชคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารการศึกษาชวย
บริหารการเงิน วางแผนงบประมาณ การใชจายเงิน ชวยในงานพัสดุและการจัดซ้ืออุปกรณตางๆ การซอมบํารุงวัสดุ
อุปกรณในโรงเรียน และ กาญจนา ภูวรวรรณ (2554:บทคัดยอ)ไดศึกษาเก่ียวกับการใชไมโครคอมพิวเตอรใน การ
บริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญการศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร พบวา การใชคอมพิวเตอรในการ
บริหารงาน การเงินธุรการ งานอาคารสถานท่ี คิดเปนรอยละ 27.90 สําหรับงานธุรการการเงินและพัสดุ จะใชในการ
ทําบัญชีรับจายเงินเดือน สําหรับขอที่มีคาเฉล่ียต่ํากวาคาเฉล่ียโดยภาพรวม คือ การจัดทํารายละเอียด การจําหนาย
พัสดุ การเสียภาษีเงินไดของบุคลากรผานทางอินเตอรเน็ต การคํานวณมูลคาทรัพยสินของโรงเรียน การจัดทําบัญชี
พัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ การคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปของโรงเรียน และนอยที่สุด คือ การดําเนินการเร่ือง
กองทุนเพื่อการศึกษา อาจเน่ืองมาจากการดําเนินงานดังกลาว เปนการจัดทําปละคร้ังเทาน้ัน มิไดดําเนินการบอยคร้ัง 
เชน การจัดทําเร่ืองเงินเดือน หรือคํานวณภาษีที่ตองจัดทําดําเนินการทุกเดือน และการดําเนินการเร่ืองกองทุนเพื่อ
การศึกษา เปนเพียงการใชคอมพิวเตอรพิมพแทนเคร่ืองพิมพดีดปละคร้ังเทาน้ัน  

3. ดานการบริหารงานบุคคล พบวา การใชคอมพิวเตอร ในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน                
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา โดยภาพรวมมีการใชอยูในระดับมากที่สุด เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา 
มีการใชคอมพิวเตอรมากที่สุด คือ การจัดทํารายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการจัดทําเอกสารของเลื่อน
ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู และการบันทึกขอมูลสถิติเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
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สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยมากวาคาเฉล่ียโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การจัดทําทะเบียนประวัติ
บุคลากรในโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิด ของนิพนธ ศุขปรีดี (2550) ท่ีกลาวถึงการใชคอมพิวเตอรเพื่อการบริหาร
การศึกษาและบริหารบุคลากรโดย ทําทะเบียนประวัติการจายเงินเดือน การจัดครูทดแทนในการสอนสําหรับขอที่มี
คาเฉล่ียต่ํากวาคาเฉลี่ยโดยภาพรวม คือ การวิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนอัตรากําลังครูและจัดทําเอกสารเก่ียวกับการ
เปลี่ยนตําแหนงการโอนการยายบุคลากรและการดําเนินเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรสวนขอที่มีการใชคอมพิวเตอร
นอยท่ีสุด คือ การจัดทํารายละเอียดเพ่ือขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณใหแกบุคลากร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะงาน
ดังกลาว ดําเนินการนอยคร้ังมากอยางนอยปละ1 คร้ัง หรือบางปอาจไมมีการดําเนินการเน่ืองจากขอมูลคงที่ หรือไม
มีการเปล่ียนตําแหนงการโอนการยายบุคลากรจึงมีการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานดังกลาวนอยกวาเร่ืองอ่ืน  

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป พบวา การใชคอมพิวเตอร ในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน                
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา มีการใช
คอมพิวเตอรอยูในระดับมากที่สุด คือ การจัดทําเอกสารคําสั่ง รายงานตางๆของทางราชการ รองลงมา คือ การจัดทํา 
Website ของสถานศึกษาและการดําเนินงานประชาสัมพันธ นําเสนอขาวสารโรงเรียน สําหรับขอที่มีการใช
คอมพิวเตอรในดานการบริหารงานทั่วไปท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวาคาเฉลี่ยโดยภาพรวม เรียงจากมากไปหานอย ไดแก การ
จัดทําสําเนาแผนบันทึกขอมูลสื่อการเรียนการสอน การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 
การจัดเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับชุมชนและการใหบริการ การเก็บรวบรวมขอมูล เอกสารและคําสั่งตางๆเก่ียวกับ
งานธุรการ และการบันทึกขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิดของ ศรีศักดิ์ จามรมาน 
(2552: 24-25 ) กลาววา การบริหารงานตางๆจะตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศตางๆซ่ึงงานจะสําเร็จหรือดําเนินไป
ไดผลดี ก็ตอเม่ือผูบริหารมีขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน ซ่ึงจะตองอาศัยขอมูลที่เปนระบบระบบแบบน้ี คือ 
ระบบสารสนเทศ (Information system)และการจากรายงานผลการตรวจราชการประกอบการประชุมทางไกล      
(Video Conference) เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 เวลา 09.30-12.30 น. ประเด็นนโยบายเรงดวน (สํานักผูตรวจ
ราชการประจําเขต ตรวจราชการท่ี 6,2550 : ออนไลน) การใชคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารสถานศึกษาสวนใหญจะ
ใชเพื่อรับ-สงหนังกับเขตพื้นท่ีการศึกษางานธุรการ การเงิน วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน สถานศึกษาเพื่อ
เปดสอนชวงชั้น 3-4 จะใหบริการแกนักเรียนในเร่ืองของการดูผลการเรียนหรือใหผูปกครองดูผลการเรียน ไดจาก 
Internet ของสถานศึกษา สอดคลองผลการวิจัยของ กาญจนา ภูวรวรรณ (2554 : บทคัดยอ)ไดศึกษาเก่ียวกับการใช
ไมโครคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร พบวา การใช
คอมพิวเตอรในการบริหารงานสารบรรณ ซ่ึงโดยภาพรวมเปนการใชคอมพิวเตอรเพื่องานพิมพเอกสารและ
เคร่ืองพิมพดีดสําหรับการประมวลผลขอมูลพบวา ยังใชนอยมาก สําหรับขอมีการใชต่ํากวาคาเฉล่ียภาพรวม คือ การ
รับสงเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การดําเนินงานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนซ่ึงอาจเน่ืองมาจากงานดังกลาวมีผูรับผิดชอบดําเนินการเพียงผูเดียว ครูผูสอนอ่ืนที่ไมมี
สวนเก่ียวของจึงอาจไมเห็นปริมาณการใชงานวามากนอยเพียงใด และขอที่มีการใชคอมพิวเตอรนอยที่สุด คือ การจัด
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับชุมชน และการใหบริการชุมชนภาพรวม ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษานอมเกลาไมไดเปนศูนยกลางในการบริการของชุมชน เพราะสถานท่ีคับแคบตั้งอยูในพื้นที่ภายในหมูบาน 
ดังน้ัน งานขอมูลเก่ียวกับชุมชนและการใหบริการชุมชนจึงมีคอนขางนอย  
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานของโรงเรียน       
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ผูวิจัยขอเสนอแนะเปน 2 สวน ดังน้ี 
  1. ขอเสนอแนะสําหรับวิจัยคร้ังน้ี 

เพื่อใหการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรดําเนินการดังน้ี 

 1.1 ดานการบริหารวิชาการ พบวา มีคาเฉล่ียต่ําสุด ( X =4.08 , S.D.=0.55) รองลงมาจากการใช
คอมพิวเตอรใน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับและมีการใช
คอมพิวเตอรในการบริหารงานอยูในระดับมาก แสดงวาโรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญการใชคอมพิวเตอรในการ
บริหารงานดานน้ี แตยังไมมากเทากับดานอ่ืนๆ ดังน้ันควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการใชคอมพิวเตอรในการ
บริหารงานดานน้ีเพิ่มข้ึน โดยควรมีการพัฒนาโดยการจัดอบรมใหครูผูสอนสามารถใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการกํากับติดตามและประเมินผลดานการพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูโดยการนําเทคโนโลยทีี่มีผลติสื่อนวัตกรรมและใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุดรวมถึงมีการพัฒนา 
สื่อนวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย 

 1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวามีการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก( X =4.36 , 
S.D.=0.57) เชนกันรองลงมาจากการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป แสดงวาใหความสําคัญเก่ียวกับการ
ใชคอมพิวเตอรในดานน้ีเชนกัน ดังน้ันเพื่อใหมีการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น ควรใหความสําคัญในการกํากับ ดูแล ติดตามอยางใกลชิด มุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความ
คลองตัวโปรงใสตรวจสอบได 

 1.3 ดานการบริหารงานบุคคลพบวา มีการใชอยูในระดับมากที่สุด( X =4.63 , S.D.=0.74) เพ่ือให
การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานดานน้ีมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอควรมีการพัฒนาบุคลากรอยาง
หลากหลายเพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรในการดําเนินงานตางๆใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ได รับประโยชนและคุม
คาสูงสุด  

 1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป ในดานน้ีมีการใชคอมพิวเตอรอยู ในระดับมากท่ีสุด                        
( X =4.52 , S.D.=0.46) รองลงมาจากการบริหารงานบุคคล เพ่ือการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก
ควรมีการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาการใชคอมพิวเตอรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและควรจัดใหมีบุคลากรที่มีความรูดานสํานักงานอิเล็กทรอนิคส ทําหนาที่ควบคุม ดูแล และ
รับผิดชอบโดยตรง 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรเปรียบเทียบการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานของโรงเรียนจําแนกตามสถานภาพของ
บุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
  2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง ครูและนักเรียนที่มีตอการใชคอมพิวเตอรในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
  2.3 ควรมีการศึกษาปญหาและความตองการในการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานของโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
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ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 
The Expectation Educational Personnel with Good Governance of Administrators 
Sakonnakhon Technical College, Sakonnakhon Province
 
ผูวิจัย   ยรรยงค ประกอบเก้ือ  

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์ 
 

บทคัดยอ   
 การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของ
ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของบุคลากร
ทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร  2) 
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลัก
ธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนครจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา 
ตําแหนงงาน และประสบการณในการทํางาน ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ บุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
คือ ผูบริหาร ขาราชการครู ครูจางสอน และลูกจาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางขนาดกลุม
ตัวอยางของเครชี่ และมอรแกน (krejcie and Morgan) ไดทั้งสิ้นจํานวน 152 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาท (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเทากับ 0.95 สถิติที่ใชในการวิจัยไดแกคารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-tes , F-test โดย
กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 ผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงาน
ของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานหลักความโปรงใส รองลงมาคือดานหลักนิติ
ธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักการมีสวนรวม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ 
ดานหลักความคุมคา ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากรตอความ
คาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จั งหวัด
สกลนคร โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานหลักคุณธรรม และดานหลักความโปรงใส มีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานหลักนิติธรรม ดาน
หลกัการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา มีการบริหารงานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ธรรมาภิบาล , ผูบริหาร  
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the expectation educational personnel 
with good governance of administrators sakonnakhon technical college, sakonnakhon 
province. 1) To study the expectations of educational personnel regarding the use of 
good governance principles of administrators of Sakon Nakhon Technical College. 2) To 
compare the opinions of the respondents on the expectation of educational personnel 
toward the use of the good governance principles of administrators of Sakon Nakhon 
Technical College. Sakon Nakhon by gender, age, education and work experience. The 
population used in the study is Educational personnel of Sakon Nakhon Technical 
College The samples were: The educational personnel of Sakonnakorn Technical College 
were the administrators, teachers, teachers, teachers, and employees. The size of the 
sample was set by the opening of the krejcie and Morgan sample size chart by collecting 
data from 152 samples. The research was an estimate scale questionnaire. Confidence 
Findings The reliability of the questionnaire was based on the Alpha coefficient of 
Cronbach. The reliability of the questionnaire was 0.95. The statistic used in the research 
was percentage. Mean, standard deviation t-tes, F-test was statistically significant at 0.05.

The study indicated that Expectations of Educational Personnel on the Use of 
Good Governance of Administrators of Sakon Nakhon Technical College. Sakon nakonn 
Overall, the list was at a high level. When considering each aspect, it was found that the 
level was high in all aspects. The highest mean is Main Transparency Second is the rule 
of law. The moral Main responsibilities The principle of participation. The least average 
side is the main value. The results of data analysis to compare the opinions of personnel 
toward the expectation of personnel on the use of good governance principles of 
administrators of Sakon Nakhon Technical College. Sakon nakonn Overall, no 
difference. When considering each of the moral. And the main aspects of transparency. 
There was a statistically significant difference at .05 level. The principle of participation. 
Main responsibilities And the main value. Management is no different.

Key Word : Good Governance , Administrators 
 

บทนํา 
องคการหรือหนวยงานใดที่สามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  และบรรลุเปาหมาย

ขององคการไดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆหลายประการซึ่งประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ และการจัดการ  
ผูบริหารนับวาเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดของหนวยงานตางๆ เพราะเปนหัวหนาของหนวยงานท่ีคอยควบคุม กํากับ 
ดูแล ดําเนินงานใหเปนไปดวยความราบรื่น และใหการปฏิบัติงานใหลุลวงสําเร็จตามเปาหมาย   ผูบริหาร ผูนํา ผู
จัดองคการหรือหัวหนางานไมวาหนวยงานขนาดเล็กหรือหนวยงานขนาดใหญ  หนวยงานราชการหรือเอกชนก็
ตาม ยอมมีบทบาทที่สําคัญตอความสําเร็จหรือประสิทธิภาพของการทํางาน การศึกษาจะมีการพัฒนาใหเกิด
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนและพัฒนา
ดานตางๆของการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ ผูบริหารตองเปนบุคคลที่มีคุณภาพในทุกดานเชนดานวิชาการ 
ดานคุณธรรม คุณภาพของผูบริหารการศึกษาหมายถึงความพรอม ในการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยจะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของผูบริหาร
สถานศึกษา (วีระยุทธ ชาตะกาญจน , 2552) 
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สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไวโดยไดเสนอเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา หลักธรรมาภิบาลนั้น
ประกอบดวย 6 หลักการคือ  

1. หลักคุณธรรม  
2. หลักนิติธรรม  
3. หลักความโปรงใส  
4. หลักความมีสวนรวม  
5. หลักความรับผิดชอบ  
6. หลักความคุมคา 

           หลักธรรมาภิบาล จึงเปนวิธีในการบริหารอํานาจ เพื่อบริหารทรัพยากรขององคการในการพัฒนา
องคการไปสูเปาหมายที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเกิดความสมดุล ความเปนธรรม เกิดประสิทธิภาพใน
การทํางานและกาวไปสูเปาหมายท่ีไดกําหนดไว ในการที่องคกรจะเกิดประสิทธิภาพผูนํา จะตองนําหลักคุณธรรม 
หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา มาเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานในทุกๆข้ันตอนของกระบวนการทํางาน เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากร ชุมชน สังคม 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินงานไมวา
จะเปนคนในองคการ หรือบุคคลภายนอก จึงจําเปนที่จะตองใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใชประกอบในการตัดสินใจในการปฎิบัติงาน ท่ีสําคัญการปรับปรุงกลไกในการทํางานของผูบริหารใน
องคกรใหมีความโปรงใสทุกฝายสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เขาใจงาย ในการปฏิบัติงาน
ผูบริหารตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มิใชทําตามอําเภอใจ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ และเปนที่ยอมรับในการ
บริหารงาน เกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของ
ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
           2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณใน
การทํางาน 
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ                                                            ตัวแปรตาม 
     (Dependent Variable)             (Independent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. บุคลากรที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลัก
ธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน 
 2. บุคลากรที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลัก
ธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน 
 3. บุคลากรที่มีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใช
หลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน 
 4. บุคลากรที่มีสถานะตําแหนงงานตางกันมีความคิดเห็นตอความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษา
ตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน 
 5. บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นความคาดหวังของบุคลากรทาง
การศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน 
   

วิธีการวิจัย 
 ประชากร ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก บุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัด
สกลนคร ประจําปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งหมด 246 คน 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัด
สกลนคร  คือ ผูบริหาร  ขาราชการครู  ครูจางสอน  และลูกจาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตาราง
ขนาดกลุมตัวอยางของเครชี่ และมอรแกน (krejcie and Morgan)  ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น  152  คน 
จากนั้นจึงนํามากําหนดสัดสวนตามขนาดของประชากร โดย วิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวน (Stratified 
Random Sampling) โดยสุมเปนระดับชั้นอยางเปนสัดสวน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อนําขอมูลในสวนดังกลาวมาสราง
เปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

      1.1 แบบสอบถาม ตอนที่ 1 เปนแบบเลือกตอบ (checklist) เปนคําถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา สถานะตําแหนงงาน และประสบการณ
ทํางาน 

ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. การศึกษา 

4. ตําแหนงงาน 

5. ประสบการณการทํางาน 

ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

1. ดานนิติธรรม 

2. ดานคุณธรรม 

3. ดานความโปรงใส 

4. ดานการมีสวนรวม 

5. ดานความรับผิดชอบ 

6. ดานความคุมคา 
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      1.2 แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนมาตรวัดแบบใหคะแนน 5 ระดับ (rating scale)  ตามแบบ
ของ ลิเคิรท ( Likert’s Scale ) เก่ียวกับความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานของผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประกอบดวย ดานดานนิติธรรม ดาน
คุณธรรม ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และดานความคุมคา เพื่อประเมินความ
คาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารท่ีมีตอคําถาม  ซึ่งไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.95 ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน ตามความคิดเห็นดังนี้ 

ระดับความตองการ มากที่สุด   ให  5  คะแนน 
ระดับความตองการ มาก      ให  4  คะแนน 
ระดับความตองการ ปานกลาง   ให  3  คะแนน 
ระดับความตองการ นอย    ให  2  คะแนน 
ระดับความตองการ นอยที่สุด   ให  1  คะแนน 
      1.3 แบบสอบถาม ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดโดยการเขียนเชิงพรรณนา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับความคาดหวังตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
 2)  นําแบบสอบถามแจกใหกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาคือบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
จํานวน 152 ชุด โดยผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ไดแบบสอบถาม
กลับคืนมา 152 ชุด คิดเปนรอยเปอรเซ็นต 

3) จัดเก็บแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามคืนพรอมตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามที่สงคืน  พรอมท่ีจะนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยใชเครื่องมือทางคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สังคมศาสตรเพื่อวิเคราะหหาขอมูล 

2. นําผลการคํานวณมาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) โดยนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบตารางควบคูกับการบรรยาย และสรุปผลการวิจัย  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล  

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละ และขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  

        
       ปยจัยสวนบุคคล 

จํานวน 
(n=152) 

 
รอยละ 

1 .เพศ 
       ชาย 
       หญิง 
2. อายุ 
       20 - 30 ป     
       31 - 40 ป 
       41 – 50 ป  
       51 ปขึ้นไป        

  
97 
55 
 
11 
52 
70 
19 

 
63.82 
36.18 
 
7.24 
34.21 
46.05 
12.50 

3. การศึกษา 
       มัธยมศึกษา 
       อนุปริญญา 
       ปริญญาตรี 
       สูงกวาปริญญาตรี 

 
5 
22 
110 
15 

 
3.29 
14.47 
72.37 
9.87 

4. ตําแหนงงาน 
       ผูบริหาร 
       ขาราชการครู 
       ครูจางสอน 
       เจาหนาที่ 
5.  ประสบการณทํางาน 
       1-5 ป 
       6-10 ป 
       11-15 ป 
       มากกวา  15  ป    

 
3 
66 
39 
44 
 
31 
45 
36 
40 

 
1.97 
43.42 
25.66 
28.95 
 
20.39 
29.61 
23.68 
26.32 

  
 จากตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ สวนใหญ
เปนเพศชาย จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 63.82 และเปนเพศหญิง จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 36.18 มี
อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 46.05  รองลงมาคืออายุ 31-40 ป จํานวน 52 คน คิดเปน
รอยละ 34.21 และนอยที่สุดอายุ 20-30 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.24  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 72.37 รองลงมาคือ มีการศึกษาอนุปริญญา จํานวน 22 คน คิดเปน รอยละ 
14.47 ตําแหนงงานพบวาเปนขาราชการครู จํานวน 66 คน คิดเปน รอยละ 43.42 รองลงมาคือเจาหนาที่ 
จํานวน 44 คน คิดเปน รอยละ 28.95 และนอยที่สุดคือ ผูบริหาร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.97 และมี
ประสบการณทํางาน 6-10 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 29.61  รองลงมามีประสบการณทํางานมากกวา 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 
15 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 26.32 และนอยที่สุดมีประสบการณทํางาน 1-5 ป จํานวน 31 คน คิดเปน
รอยละ 20.39  
 ผลวิเคราะหความเห็นตอความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหเปน
รายดานและโดยรวมทุกดาน 
         ตารางที่ 2/คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมและรายดาน 

หลักธรรมาภิบาล 
n = 152 

ลําดับ 
X       S.D.  ระดับ 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.96 0.840 มาก 2 
2. ดานหลักคุณธรรม 3.92 0.900 มาก 3 
3. ดานหลักความโปรงใส 4.02 0.833 มาก 1 
4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.66 0.723 มาก 5 
5. ดานหลักความรับผิดชอบ 3.78 0.857 มาก 4 
6. ดานหลักความคุมคา 3.65 0.696 มาก 6 
เฉลี่ย  3.83 0.808 มาก  

 จากตารางที่ 2 พบวา ความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ
มากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานหลักความโปรงใส รองลงมาคือดานหลักนิติธรรม ดานหลัก
คุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักการมีสวนรวม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ ดานหลักความ
คุมคา  
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลัก
ธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลัก         
ธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร จําแนกตามเพศ  

ความคาดหวังของบุคลากรตอ
ก า ร ใ ช ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ผู บ ริ ห า ร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  

เพศ  
t 

 
p ชาย หญิง 

X  S.D. X  S.D. 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.54 0.82 3.44 0.79 1.12 0.25 
2. ดานหลักคุณธรรม 4.01 0.63 3.81 0.74 1.98 0.04* 
3. ดานหลักความโปรงใส 4.06 0.68 3.85 0.72 2.02 0.04* 
4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.88 0.67 3.76 0.75 0.95 0.36 
5. ดานหลักความรับผิดชอบ 3.54 0.82 3.43 0.79 1.13 0.26 
6. ดานหลักความคุมคา 3.56 0.84 3.44 0.78 1.12 0.27 
เฉลี่ย  3.77 0.64 3.63 0.63 1.64 0.11 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 3  พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากรตอ
ความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัด
สกลนคร จําแนกตามเพศ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานหลักคุณธรรม และดานหลักความ
โปรงใส มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานหลัก
นิติธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา มีการบริหารงานไม
แตกตางกัน  

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมา    ภิ
บาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอายุ  

ความคาดหวังของบุคลากร
ตอการใชหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานของผู บ ริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  

แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ดานหลักนิติธรรม ระหวางกลุม 3 2.412 0.803 1.61 
 

0.187 
 ภายในกลุม 148 114.25 0.498 

รวม 151 116.68  
2. ดานหลักคุณธรรม ระหวางกลุม 3 2.155 0.718 1.36 

 
0.256 
 ภายในกลุม 148 121.25 0.528 

รวม 151 123.41  
3. ดานหลักความโปรงใส ระหวางกลุม 3 16.998 5.65 9.62 

 
0.000* 
 ภายในกลุม 148 135.35 0.588 

รวม 151 152.35  
4. ดานหลักการมีสวนรวม ระหวางกลุม 3 16.998 5.65 9.62 0.000* 

ภายในกลุม 148 135.35 0.588   
รวม 151 152.35    

5. ดานหลักความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 3 16.998 5.65 9.62 0.000* 
ภายในกลุม 148 135.35 0.588   
รวม 151 152.35    

6. ดานหลักความคุมคา ระหวางกลุม 3 3.960 1.32 2.499 0.060 
 ภายในกลุม 148 121.498 0.528   
 รวม 151 125.458    

ภาพรวม 
ระหวางกลุม 3 10.150 2.58 6.88 0.000* 
ภายในกลุม 148 126.95 0.377 
รวม 151 137.10  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 จากตารางที่ 4  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามอายุ 
พบวา โดยรวมบุคลากรที่มีอายุตางกันมีความคาดหวังตอการบริหารที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 รายดานพบวามีความแตกตางกัน 3 ดาน คือ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม และ
ดานหลักความรับผิดชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานท่ีไมแตกตางกัน คือ ดานหลัก
นิติธรรม  ดานหลักคุณธรรม และดานหลักความคุมคา 
 ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอความความคาดหวังของบุคลากรตอ
การใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร จําแนกตามระดับ
การศึกษา 
  

ความคาดหวังของบุคลากร
ตอการใชหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานของผู บ ริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  

แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ดานหลักนิติธรรม ระหวางกลุม 1 0.384 0.384 0.713 0.399 
ภายในกลุม 150 125.074 0.539 
รวม 151 125.46  

2. ดานหลักคุณธรรม ระหวางกลุม 1 0.940 0.940 1.441 0.231 
ภายในกลุม 150 151.424 0.653 
รวม 151 152.37  

3. ดานหลักความโปรงใส ระหวางกลุม 1 0.097 0.097 0.192 0.661 
ภายในกลุม 150 116.584 0.503 
รวม 151 116.69  

4. ดานหลักการมีสวนรวม ระหวางกลุม 1 0.003 0.003 0.006 0.936 
ภายในกลุม 150 123.412 0.532   
รวม 151 123.42    

5. ดานหลักความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 1 0.097 0.097 0.192 0.661 
ภายในกลุม 150 116.584 0.503   
รวม 151 116.69    

6. ดานหลักความคุมคา ระหวางกลุม 1 0.940 0.940 1.441 0.231 
 ภายในกลุม 150 151.424 0.653   
 รวม 151 152.37    

ภาพรวม 
ระหวางกลุม 1 0.410 0.940 1.440 0.232 
ภายในกลุม 150 130.75 0.653 
รวม 151 131.16  

    
 จากตารางที่ 5  พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอความคาดหวังของบุคลากรตอ
การใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน และรายดานก็ไมแตกตางกันท้ัง 6 ดาน  
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 ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิ
บาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร จําแนกตามสถานะตําแหนงงาน 
 

ความคาดหวังของบุคลากร
ตอการใชหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานของผู บ ริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  

แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ดานหลักนิติธรรม ระหวางกลุม 2 0.422 0.422 1.041 
 

0.309 
 ภายในกลุม 149 94.048 0.405 

รวม 151 123.42  
2. ดานหลักคุณธรรม ระหวางกลุม 2 5.979 2.990 6.239 0.002* 

ภายในกลุม 149 110.701 0.479 
รวม 151 116.68  

3. ดานหลักความโปรงใส ระหวางกลุม 2 19.367 9.683 16.81 0.000* 
ภายในกลุม 149 132.997 0.576 
รวม 151 152.37  

4. ดานหลักการมีสวนรวม ระหวางกลุม 2 7.427 3.708 7.257 0.001* 
ภายในกลุม 149 118.041 0.511   
รวม 151 125.47    

5. ดานหลักความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 2 19.367 9.683 16.81 0.000* 
ภายในกลุม 149 132.997 0.576   
รวม 151 152.37    

6. ดานหลักความคุมคา ระหวางกลุม 2 0.940 0.940 1.441 0.231 
 ภายในกลุม 149 151.424 0.653   
 รวม 151 152.364    

ภาพรวม 
ระหวางกลุม 2 13.43 5.755 16.02 0.000* 
ภายในกลุม 149 123.69 0.359 
รวม 151 137.12  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   
 จากตารางที่ 6  พบวา ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จําแนกตามสถานะตําแหนงงาน พบวา ความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายดานพบวามีความแตกตางกัน 4 
 
 

 

ดาน คือ ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม และดานหลักความรับผิดชอบ ไม

แตกตางกัน 2 ดาน คือดานหลกันิติธรรมและหลักความคุมคา 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอความคาดหวังของบุคลากรตอการ
ใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนคิสกลนคร จังหวัดสกลนคร  จําแนกตามประสบการณ
ทํางาน  

ความคาดหวังของบุคลากร
ตอการใชหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานของผู บ ริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  

แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ดานหลักนิติธรรม ระหวางกลุม 3 3.960 1.320 2.499 
 

0.060 
 ภายในกลุม 148 121.498 0.528 

รวม 151 125.458  
2. ดานหลักคุณธรรม ระหวางกลุม 3 9.052 3.017 4.843 

 
0.003* 
 ภายในกลุม 148 143.312 0.623 

รวม 151 152.364  
3. ดานหลักความโปรงใส ระหวางกลุม 3 4.492 1.497 3.070 0.029* 

ภายในกลุม 148 112.189 0.488 
รวม 151 116.681  

4. ดานหลักการมีสวนรวม ระหวางกลุม 3 9.052 3.017 4.843 0.003* 
ภายในกลุม 148 143.312 0.623   
รวม 151 152.364    

5. ดานหลักความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 3 9.052 3.017 4.843 0.003* 
ภายในกลุม 148 143.312 0.623   
รวม 151 152.364    

6. ดานหลักความคุมคา ระหวางกลุม 3 3.520 1.173 2.254 0.083 
 ภายในกลุม 148 119.896 0.521   
 รวม 151 123.416    
ภาพรวม ระหวางกลุม     3 6.530 1.876 4.857 0.003* 

ภายในกลุม 148 130.590 0.386 
รวม 151 137.120  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     
 จากตารางที่ 7 พบวาผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอความคาดหวังของบุคลากรตอ

การใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จําแนกตามประสบการณทํางาน 

พบวา โดยภาพรวมความคาดหวังการบริหารงานแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนรายดาน

แตกตางกัน 4 ดาน คือดานหลักคุณธรรม ดานหลักการมีสวนรวม และดานหลักความรับผิดชอบอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานที่ไมแตกตางกันคือ ดานหลักนิติธรรม และดานหลักความคุมคา 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร สามารถอภิปรายผลในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. ผลวิเคราะหความคิดเห็นตอความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของ
ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยู
ในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานหลักความโปรงใส รองลงมาคือดานหลักนิติธรรม ดาน
หลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักการมีสวนรวม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ ดานหลัก
ความคุมคา ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารงานนอย
สงผลใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความไมเลื่อมใสศรัทธา ไมตระหนักถึงสิทธิ และหนาท่ีความรับผิดชอบทําให
ผูปฎิบัติงานไมเกิดขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน และต้ังใจปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
 ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ดาน  ทั้งนี้เปนเพราะวา
ธรรมชาติของคนโดยทั่วไปจะต้ังเปาหมายแหงความสําเร็จหรือตั้งความคาดหวังในภารกิจการงานไวในระดับท่ีสูง
ทุกคนตองการการยอมรับตองการความสําเร็จซึ่งเปนไปตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’ s 
needs theory) ในระบบการศึกษาบุคลากรตองการมีความกาวหนาในอาชีพการงาน   ตองการเห็นการ
เจริญเติบโตความมีคุณภาพของสถานศีกษาประกอบกับผู บริหารสถานศึกษาและครูมีความมุงม่ันมีความ
รับผิดชอบมีกรอบระเบียบปฎิบัติตางๆที่ตองยึดถือเปนแนวปฎิบัติในการปฎิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของวิลาศินี เทียนทอง (2550) ที่ไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการท่ีดีของ
เทศบาลตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ซ่ึงผลการศึกษาพบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอ
การบริหารจัดการท่ีดี อยูในระดับดีมาก และสอดคลองกับศศิวิมล ธรรมเกสร ( 2547) ไดศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดจันทบุรี  พบวา 
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก  
และสอดคลองกับสุจิตรา มีจํารัส (2550) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา อําเภอทามะกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 
   1.1 ดานหลักนิติธรรม ความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของ
ผูบริหารดานหลักนิติธรรมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาระดับความคาดหวังมากที่สุด คือเปด
โอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบังคับตางๆ ท่ีจะมีผลบังคับใช รองลงมาคือการออก          
กฏบัญญัติ โดยคํานึงถึงสิทธิหนาที่ของบุคลากร  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการปรับปรุงกฎระเบียบให
เหมาะสมกับสถานการณเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สอดคลองกับการศึกษาของ ปาริชาติ เทพอารักษ เรื่องสังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลรากฐานสังคมอยูเย็นเปนสุข ไดกลาววา หลักนิติธรรม เปนหลักที่ถือกฎ กติกาใน
สังคมที่ทุกคนมีสวนรวมเกี่ยวของ จะชวยคุมครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนไมใหถูกละเมิด รวมท้ัง
การศึกษาของวิวน ตะนะ (2554) เร่ืองการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในอําเภอเชียงคาน จังหวัด
เชียงราย โดยพบวาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน ดานหลักนิติธรรมรอยละ 100 ไดมี
กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่บุคลากรทุกคนยอมรับ ไดกํากับใหบุคลากรปฏิบัติตนตามกฎขอบังคับ เพื่อโนมนาว จูง
ใจใหบุคลากรปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ใหคําแนะนําแนวทางปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหบุคลากร
มีความเขาใจตรงกัน 
    

บริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร สามารถอภิปรายผลในประเด็นตางๆ ดังนี
ิ  ิ ็  ั  ใ  ั ิ ิ
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   1.2 ดานหลักคุณธรรม ความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของ
ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในดานหลักคุณธรรมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ขอความคาดหวังมากที่สุด คือ บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือ
บริหารงานโดยยึดหลักความถูกตองและเปนธรรม สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีมนุษยสัมพันธ  มีความ
สุภาพออนโยน และมีไมตรีจิตพรอมทําหนาที่ในระดับสูงยิ่งข้ึนไปอยางเสมอภาคและตอเนื่อง ท้ังนี้อาจเปน
เพราะผูบริหาร บริหารสถานศึกษาดวยความไมซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่น ในศีลธรรมและจริยธรรม บริหารงานโดยไม
ยึดหลักความถูกตองและเปนธรรม คุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู บริหาร ซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่จะ
นําไปสูการพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนผูบริหารมีความอดทน อดกลั้น วาจาสุภาพเหมาะสม และมีอารมณหนัก
แนน สอดคลองกับ สามารถ อินตามูล (2554) ไดทําการศึกษาการใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยพบวาการใชธรรมาภิบาลในการ
บริหารตามหลักคุณธรรมในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก โดยเฉพาะการที่ผูบริหาร
สถานศึกษาใชวาจาสุภาพเหมาะสม และใหเกียรติบุคลากรทุกคน 
   1.3  ดานหลักความโปรงใส ความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงาน
ของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในดานหลักความโปรงใสอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายขอความคาดหวังมากที่สุด คือ การพิจารณาความดีความชอบกระทําอยางเปดเผย เปนธรรมและโปรงใส 
รองลงมาคือการบริหารงานกิจกรรมตางๆมีการสรุปเปดเผยตอคณะบุคลากรและผูบริหารสถานศึกษา  สวนขอที่
มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรตอสาธารณะมีความถูกตองตรงกับความเปนจริง สอดคลองกับ
การศึกษาของสุจิตรา มีจํารัส (2550) เร่ืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา พบวา 
ผูบริหารควรมีความซื่อสัตยสุจริต ทํางานดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ ควรเปดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง ครู และชุมชน เขามารวมคิด รวมทํา รวมวางแผน ตลอดจนแตงตั้ง
คณะทํางานและผูรับผิดชอบการทํางานอยางชัดเจน เผยแพรขอมูลขาวสารการปฎิบัติงานของโรงเรียน 

  1.4 ดานหลักการมีสวนรวมความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงาน
ของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในดานหลักความการมีสวนรวม อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายขอความคาดหวังมากที่สุด คือเปดใหบุคลากรมีอิสระในความคิดและสามารถแสดงความคิดเห็นได 
รองลงมาคือเปดโอกาสใหบุคลากรและนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการประเมินผลงาน  สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ เปดโอกาสใหบุคลากรและนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางดานการกุศลของ
โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปูรณญาดา กาพยตุม (2554) เรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผา- เทพพนม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 พบวาการใชธรรมาภิบาลของผูบริหารควรนําหลักการมีสวนรวมไปปฎิบัติ โดยผูบริหาร
สถานศึกษาใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษาให
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา รวมท้ังใหมีการจัดการสงเสริมใหหนวยงานท้ัง
ภาครัฐ และเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน 
  1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ ความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในดานหลักความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายขอความคาดหวังมากที่สุดคือ เอาใจใสตอปญหาของบุคลากรและนักศึกษา รองลงมาคือการ
ใหบริการตางๆ ของสถานศึกษาใหดวยความรับผิดชอบตอบสนองความตองการของบุคลากร สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ นําโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่แถลงไวไปดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระยุทธนา ชุดทองมวน (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม”ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือ
พิจารณาในดานหลักความรับผิดชอบแลว พบวาผูบริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบผลการพัฒนาการศึกษา
ตามภารกิจที่รับผิดชอบของหนวยงานอธิบายชี้แจงระบบการทํางานโดยสรางขวัญและกําลังใจใหทุกฝายสํานึก
เห็นใน ผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนเนนใหบุคลากรทํางานดวยความรับผิดชอบสุดความสามารถกลา 
คิดกลาตัดสินใจในการบริหารในสถานศึกษา   
  1.6 ดานหลักความคุมคา ความคาดหวังของบุคลากรตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงาน
ของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายขอความคาดหวังมากที่สุดคือ การบริหารงานมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือการใช
งบประมาณมีความคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานท่ีสถานศึกษาไดรับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการ
รณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาประหยัดทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน เจริญขํา 
(2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง“การนําหลักธรรมาภิบาลประยุกตใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร”ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก หลักความคุมคา คือ 
บุคลากรในองคการโดยเฉพาะผูบริหารตองมีความรอบรูขอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้           

ผลการวิจัยเรื่องความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของ
ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ผูบริหารตองเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยยึดหลักนโยบาย
ทางดานการบริหารสถานศึกษามาเปนรูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีสวนรวมในการรวมคิด รวม
วางแผน รวมปฏิบัติ รวมกํากับติดตามตรวจสอบ ตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหการบริหารจัด
การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค และใชกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยางแทจริง 
 2) ผูบริหารจะตองปฏิบัติราชการตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สงเสริมแนวปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ 
ตลอดจนพิจารณาใหคุณใหโทษตามระเบียบดวยความยุติธรรม เสมอภาคเปนธรรม และชอบธรรม สรางหลัก
แหงคุณธรรมปฏิบัติหนาท่ีดวยความสัตยสุจริต 
 3) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนและการใชงบประมาณตางๆของสถานศึกษา
ตามกฎเกณฑอยางเปนระบบของทุกภาคสวน โดยชี้แจงใหความรูความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรกับผูบริหาร
หรือจัดประชุมสัมมนา เร่ืองแนวทางการบริหารงานในสวนตางๆแกบุคลากร ครูผูสอนในสถานศึกษาใหทุกคนมี
สิทธิรวมกันในการกําหนดเกณฑในการบริหารสถานศึกษา   
 4) จัดใหมีกิจกรรมรณรงคใหใชหลักคุณธรรมอยางกวางขวางและจริงจัง โดยเริ่มจากคณะผูบริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดี เพราะเมื่อผูใตบังคับบัญชาไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมแลว ก็จะเปนผู
ปฏิบัติที่มีคุณธรรมและจะกอใหเกิดการปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรมที่นําไปสูการพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ศึกษาความคาดหวังในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสกลนคร 

�


การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

2) ศึกษาความคาดหวังของผู เรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
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คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
Quality of Work Life Teacher in Sabot School Group Under the Office of Lopburi 
Primary Educational Service Area 2 
 
ผูวิจัย     ยุทธนา  คเชนทรชาติดํารง 
    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมอําเภอสระ
โบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 และ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการครูในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ประชากรในการวิจัย คือ ขาราชการครู ในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จํานวน 111 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ขาราชการครู ในกลุมโรงเรียน
สระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จํานวน 87 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน 0.978 สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที สถิติเอฟ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบวา 1) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม ดานความสมดุลระหวางงาน 
กับ ชีวิตสวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานสภาพการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ 
ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของบุคคล ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของ
บุคคล ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปน ดานการบูรณาการทางสงัคมหรือการทํางานรวมกัน และดานโอกาสท่ีจะ
มีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องและม่ันคงในงาน ตามลําดับและ2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการครูในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวา ขาราชการครูในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต 2 ที่มี อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวน เพศ อายุราชการ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ชั่วโมงสอนตอสัปดาห และขนาดของโรงเรียนที่สังกัด    
ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : คุณภาพการทํางาน, ขาราชการคร ู
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Abstract 
 The research was aimed to study: the quality of work life teacher in Sabot school 
group under the office Lopburi Primary Educational Service Area 2 and 2) to compare the 
quality of work life teacher in Sabot school group under the office Lopburi Primary 
Educational Service Area 2 by personal factors. The people used in this study was the 
teacher in Sabot school group under the office Lopburi Primary Educational Service Area 2 
total 111 people. The sample used in this study was the teacher in Sabot school group under 
the office Lopburi Primary Educational Service Area 2 total 87 people. The tools used in
this research is a questionnaire with the reliability 0.978. Statistics used to analyze data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test F-test and One - Way Anowa Analysis.
 The results showed that 1) the quality of work life teacher in Sabot school group 
under the office Lopburi Primary Educational Service Area 2 overall was high level. 
Considering it was high level that in all aspects. Descending order: the role of social 
benefits, the balance between work and personal life, the democratic organization, the 
health, safety and health conditions, the opportunity to develop the ability of the person, the 
opportunity to develop the ability of the person, the compensation is adequate, social 
integration or collaboration, the opportunities for continuous progress and stability in the 
job. And 2) compare the quality of work life teacher in Sabot school group under the office 
Lopburi Primary Educational Service Area 2, different ages and levels of work experience 
there were statistically significant differences at the 0.05 level. Lesson hours per week and 
the size of the school affiliated, not different.
 
Key Word (S) : quality of work life, teacher
 

บทนํา 
ทรัพยากร คน เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการดําเนินงาน เพราะคนเปนผูทําใหงานสําเร็จตาม

เปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2540 – 2544) เปนตนมา มุงใหการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพจนกระท่ังมาถึง
ปจจุบันเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ
คน โดยเนนใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทยพัฒนาคนใหมีความ
เปนคนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรม
และคุณธรรม ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม 
อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี 
และอยูรวมกันอยางสงบสุข  
 การศึกษายังคงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย และการพัฒนาประเทศท่ีเชื่อมโยงกันทั่ว
โลก ใหสามารถดํารงชีวิตทามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ไดอยางยั่งยืน ทั้งที่เปนการ ศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัยรวมทั้งการศึกษา ตลอดชีวิต การจัดระบบการศึกษาที่สนองตอบความตองการของบุคคล สังคม และ
ประเทศชาติ มากเทาไร หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหมีศักยภาพเพ่ิมขั้นเพียงนั้น บุคคล
สําคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูก็คือ ครูยังคงเปนผูที่มีความสําคัญตอ
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพราคุณภาพของผูเรียนข้ึนอยูกับคุณภาพของครู (ดิเรก พรสีมา, 2554) 
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การทํางานท่ีมีความรับผิดชอบสูงของขาราชการครู สมควรที่จะตองทํานุบํารุงรักษา ใหความเอาใจใสไม
เพียงแตจะพิจารณาหาวิธีการมากระตุนใหครูทํางานตามแนวทาง ของเทคนิควิธีการสอนตามหลักสูตร และมนุษย
สัมพันธ เทานั้น หากแตควรพยายามใหความสําคัญตอ “คุณภาพชีวิตการทํางาน”ของครูดวยถาครูมีคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีดีจะทําใหคุณภาพการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามความตองการของสังคมประเทศชาติ เพราะ
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนการทํางานท่ีทําใหชีวิตมีคุณภาพ (Davis, 1981) ถาคนในองคการใดมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดีจะทําใหองคการนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายไดดวยดี              
(Holly & Jennings, 1985) ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบของอีฟาตี้ และเซอรจี้ (Efraty & Sirgy, 1990) ท่ีวาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับผลผลิต 

โดยที่ครูเปนบุคลากรที่มีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาคน ขาราชการครูควรที่จะไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองกอน กอนที่จะไปพัฒนาผูอื่น จึงเปนท่ีนาสนใจวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู
ในกลุมโรงเรียนสระโบสถเปนอยางไร ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบดานในสภาพการณปจจุบัน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง แนวคิดที่มีตอผูปฏิบัติงานงาน และองคการ โดยเฉพาะในเร่ือง
ผลกระทบของงานที่มีตอผูปฏิบัติงาน และที่มีตอประสิทธิผลขององคการ และแนวความคิดการมีสวนรวมในการ
แกปญหา และการตัดสินใจขององคการ (Nadler and Lawler, 1983) การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานถือวา
เปนวิถีทางหนึ่งของการพัฒนาองคการ ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการ กลาวคือ 
มีความสัมพันธในทางบวกระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความพึงพอใจในงาน และชีวิตมีความสัมพันธทางบวก
ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานเฉพาะดานกับสุขภาพจิต นอกจากนี้ ยังพบวาคุณภาพชีวิตการทํางาน                
มีความสัมพันธในทางบวกกับผลิตภาพ และผลการปฏิบัติงาน (Efraty & Sirgy, 1990)  
 โดยสรุปคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการพัฒนาผูปฏิบัติงาน และพัฒนาองคการ         
และดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต 2 เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษาไดนําไปใชประโยชนในการ
พิจารณาปรับปรุง หรือเปนแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในโรงเรียนได
ตรงตามเปาหมาย อันจะสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษา ซึ่งเมื่อครูมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานที่ดี ก็จะทําใหการเรียนการสอนเปนไปดวยดี และสงผลดีถึงคุณภาพของนักเรียน นั่นหมายถึง 
คุณภาพคนในสังคมและประเทศชาติสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2   
2. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาลพบุรีเขต 2 คร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยตางๆท่ีนาจะมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต โดยเลือกใชแนวคิด 
นักวิชาการ นักการศึกษา หลาย ๆ ทานมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดของผูวิจัย ท้ังนี้ไดยึดแนวคิดคุณภาพชีวติการ
ทํางานของ ริชารด อีวอลตัน (Richard E. Walton, 1974) มาเปนกรอบในการศึกษา ดังท่ีเสนอเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 
 

  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
าพที่ 1 กรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูผูสอนในโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสระโบสถ 10 
โรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน ขนาดใหญ 1 โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรงเรียนและขนาดเล็ก 5 โรงเรียน เปน
อัตรา กําลังที่มีทั้งหมด ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2559 จํานวน 111 คน ท้ังนี้ไมรวมถึงครูที่สังกัดโรงเรียนเอกชน 
และครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่น  

2. กลุมตัวอยางการวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณหากลุมตัวอยางของ 
Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % ไดกลุมตัวอยาง 87 คน การสุม
ตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการสุมเปนระดับชั้นอยางเปน
สัดสวน ปรากฏดังตารางที่ 1 

 
 
 
 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. วุฒิการศึกษา 
4. อายุราชการ 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
6. ชั่วโมงสอนตอสัปดาห 
7. ขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด 

 
 
 
 

คุณภาพชีวิต 
 

1. ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม 
2. ดานสภาพการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะปลอดภัยและ

สงเสริมสุขภาพ 
3. ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของ

บุคคล 
4. ดานโอกาสที่จะมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง

และมั่นคงในงาน 
5. ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 
6. ดานประชาธิปไตยในองคการ 
7. ดานความสมดุลระหวางงาน กับ ชีวิตสวนตัว 
8. ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดของโรงเรียนกลุมสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2  

ขนาดโรงเรียน 
จํานวนประชากร(N)  กลุมตัวอยาง (n) 

ผูอํานวยการ ครูผูสอน รวม  ผูอํานวยการ ครูผูสอน รวม 

เล็ก 4 32 36  4 24 28 
กลาง 5 50 55  5 38 43 
ใหญ 1 19 20  1 15 16 
รวม 10 101 111  10 77 87 
 

3. จัดกลุมประชากรตามขนาดโรงเรียน ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
  ประชากรในโรงเรียนขนาดใหญ 20 คน 
  ประชากรในโรงเรียนขนาดกลาง 55 คน 
  ประชากรในโรงเรียนขนาดเล็ก 36 คน 

 4. เพื่อใหไดตัวแทนของประชากรตามกลุมตัวอยางเทา ๆ กัน จึงแบงกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ และคํานวณ
กลุมตัวอยางของโรงเรียนแตละขนาดดังนี้ 

กลุมตัวอยางแตละขนาด = จํานวนประชากรแตละขนาด x จํานวนกลุมตัวอยาง 
                       จํานวนประชากรทั้งหมด 

ขอบเขตดานระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต ปการศึกษา 2559 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
การวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ในคร้ังนี้เพื่อ 
1. เปนแนวทางแกผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารระดับสูงไดนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนา และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 

2. เปนขอมูลพื้นฐานแกผูบริหารในการจัดสภาพองคการใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
3. เปนขอมูลแกขาราชการครูในการที่จะพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีตอไป 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัย คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
และเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคล ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล             
ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 
แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 
ตอนที่ 2 เปนคําถามสําหรับวัดระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยาง โดยใช Rating 

Scale คําตอบใหเลือก 5 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
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5 คะแนน หมายความวา มากที่สุด 
4 คะแนน หมายความวา มาก 
3 คะแนน หมายความวา ปานกลาง 
2 คะแนน หมายความวา นอย 
1 คะแนน หมายความวา นอยที่สุด 

ตอนที่ 3 เปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานในดานตางๆ 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 

หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีค วาม
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ 

6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพ่ือหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของ ครอนบาค 
(Cronbach, 1951) เทากับ .978  

7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ และจัดหมวดหมูของขอมูล เพ่ือศึกษา

วิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีตอบกลับคืน นํามาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณทุกฉบับ 
จากนั้นนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหตอไป  
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้  

1. ขอมูลสวนบุคคล ใชสถิติ พื้นฐาน ไดแก คาความถี่ และคารอยละ เพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะสวน
บุคคลของขาราชการครู 

2. ขอมูลดานคุณภาพชีวิตการทํางาน คํานวณโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คา 
เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดการแปลผลดังนี้ 
 4.51 - 5.00 หมายถึง ผูตอบมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับ มากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง ผูตอบมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับ มาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง ผูตอบมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับ ปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง ผูตอบมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับ นอย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง ผูตอบมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับ นอยที่สุด 
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3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรตาม จําแนกตัวแปรอิสระท่ีจําแนกเปน 2 กลุม คํานวณโดยใชสถิติ

ทดสอบที (T - test) จําแนกตัวแปรอิสระที่จําแนกมากกวา 2 กลุม ขึ้นไป คํานวณโดยใชสถิติทดสอบ เอฟ           
(F - test) และในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จะใชวิธีทดสอบในรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม ดานความสมดุลระหวางงาน กับ ชีวิตสวนตัว 
ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานสภาพการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพความสามารถของบุคคล ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของบุคคล ดาน
คาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน และดานโอกาสที่จะมี
ความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องและมั่นคงในงาน ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ขาราชการครูในกลุมอําเภอสระ
โบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ท่ีมี อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน เพศ อายุราชการ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ชั่วโมงสอนตอสัปดาห และขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
 1. คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 
ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของบุคคลความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม ดาน
การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน และดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ตามลําดับ อาจ
เนื่องมาจากการตอบสนองความตองการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของครูผูสอน
มีการตอบแทน และใหขวัญกําลังใจในรูปแบบ ตาง ๆ ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมอําเภอ
สระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของผกามาศ ตะนัง. (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานธนาคารเลือดในเขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี 3 และ 9 พบวา ความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ดานท่ีมีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด คือ สภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ อยูที่ระดับเห็นดวยปานกลาง รองลงมาคือ ดานโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคลและดานความสัมพันธกับบุคคลอื่นและการทํางานรวมกัน และ ในทางกลับกันดานท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุด คือ ความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน การแปรผลอยูที่ระดับ เห็นดวยปาน
กลางเชนกัน และสอดคลองกับ เชษฐา ไชยเดช (2550: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัย
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พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ขาราชการครูในกลุมอําเภอสระ
โบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ท่ีมี อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน เพศ อายุราชการ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ชั่วโมงสอนตอสัปดาห และขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากอายุ 
และการศึกษาของขาราชการครูที่แตกตางกันทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีตางกัน เนื่องจากเม่ืออายุมากขึ้น การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่เริ่มอยูตัว การดําเนินชีวิตมีความราบเรียบมากขึ้น อนึ่ง ระดับการศึกษาที่มากขึ้น
ยอมมีทางเลือกและชองทางในการพัฒนาตนเองที่มากข้ึน จึงทําใหสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา รุงเรือง (2553 
: บทคัดยอ) ไดศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของครูเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ครูเขตธนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีขอมูลสวนบุคคลดานอายุแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน และครูเขตธนบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีขอมูลสวนบุคคลดานวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน 
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Litwin และ Stringer (1968) ไดศึกษาถึง
ปจจัยที่ทําใหบรรยากาศขององคการทํางานหรือไมนั้น พบวา ความชัดเจนของผลงานท่ีปฏิบัติ การรับรูความทา
ทายของงาน จะเกี่ยวของโดยตรงตอการสนองตอบความตองการข้ันพ้ืนฐาน และการรับรูผลของการปฏิบัติงาน
เทากับเปนการบอกใหพนักงานรูถึงความแตกตางระหวางงานท่ีทําไดกับมาตรฐานท่ีองคการคาดหมาย การ รับรูนี้
เองเปนสิ่งกระตุนและจูงใจความตองการประสบความสําเร็จในงาน อันจะทําใหเกิดความพึงพอใจในงานท่ีสุด และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ Pritchard (2009) ไดศึกษาบรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงานและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจากองคการอุตสาหกรรม พบวา บรรยากาศมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของคนงาน
มากกวาผลการปฏิบัติงาน และไดสรุปวา บรรยากาศท่ีมีการสนับสนุน มีสหสัมพันธกับความพึงพอใจสูง  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม จากการศึกษาพบวา หนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการ
กํากับดูแลสถานศึกษา และผูบริหารโรงเรียน ควรหาแนวทางในการเพิ่มแรงจูงใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ในดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เชน การเพิ่ม
เงินเดือนขาราชการครูใหเพียงพอกับการใชจายในครอบครัว การพิจารณาความดี ความชอบ 

2. ดานสภาพการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ จากการศึกษาพบวา หนวยงาน
ตนสังกัดที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลสถานศึกษา และผูบริหารโรงเรียน ควรหาแนวทางในการเพ่ิมแรงจูงใจ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานสภาพการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัย และการปองกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนเปนอยางดี 

3. ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของบุคคล จากการศึกษาพบวา หนวยงานตนสังกัดท่ี
เกี่ยวของกับการกํากับดูแลสถานศึกษา และผูบริหารโรงเรียน ควรหาแนวทางในการเพ่ิมแรงจูงใจ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของบุคคล เพื่อใหครูผูสอนปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามารถ สนับสนุนและสงเสริมใหมีโอกาสศึกษาตอ มีการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ และเพ่ิมโอกาส
ในการเสนอผลงานหรือความคิดริเริ่มที่เปนประโยชนตอโรงเรียนไดเสมอ 
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4. ดานโอกาสท่ีจะมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องและม่ันคงในงาน จากการศึกษาพบวาหนวยงานตน
สังกัดที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลสถานศึกษา และผูบริหารโรงเรียน ควรหาแนวทางในการเพ่ิมแรงจูงใจ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานโอกาสที่จะมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องและม่ันคงในงาน เพ่ือใหครูไดมี
โอกาสกาวหนาในวิชาชีพ มีความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงาน ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาอยางเต็ม
ความสามารถ มีหลักเกณฑในการประเมินผลงานอยางถูกตอง และเปนธรรม 

5. ดานการบูรณาการทางสงัคมหรือการทํางานรวมกัน จากการศึกษาพบวา หนวยงานตนสังกัดที่เก่ียวของ
กับการกํากับดูแลสถานศึกษา และผูบริหารโรงเรียน ควรหาแนวทางในการเพ่ิมแรงจูงใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน โรงเรียนควรเสริมสรางความสุขและความสบายใจ
ในการปฎิบัติงาน มีกิจกรรมนันทนาการ และการสังสรรค ระหวางบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดี
ในโรงเรียน  

6. ดานประชาธิปไตยในองคการ จากการศึกษาพบวา หนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแล
สถานศึกษา และผูบริหารโรงเรียน ควรหาแนวทางในการเพิ่มแรงจูงใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ดาน
ประชาธิปไตยในองคการ จากการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชาควรใหความเสมอภาคแกทุกคนในการแสดงความ
คิดเห็น และการทํางาน 

7. ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว จากการศึกษาพบวา หนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของกับการ
กํากับดูแลสถานศึกษา และผูบริหารโรงเรียน ควรหาแนวทางในการเพิ่มแรงจูงใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว โดยตองมีนโยบายและการวางแผนจัดเวลาใหครู ไดมีชวงเวลาท่ี
ใชในการทํางาน และชวงเวลาท่ีใชในการพักผอน และมีความเปนสวนตัวอยางเหมาะสม  

8. ดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม จากการศึกษาพบวา หนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของกับการ
กํากับดูแลสถานศึกษา และผูบริหารโรงเรียน ควรหาแนวทางในการเพิ่มแรงจูงใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการสนับสนุน สงเสริม จากผูบังคับบัญชา ใหครูไดมีโอกาส
ชวยเหลือ และบริการสังคมอยูเสมอ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุม อ่ืน ๆ ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบจุดเดนจุดดอย และนําจุดเดนมาพัฒนากับ
สถานศึกษาตอไป 

2. ควรมีการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุม
อําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เพื่อนําการบริหารแบบมีสวนรวมมา
พัฒนาตอไป 
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ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอ
สระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 
 
The School Administration’s Leadership under The Sangahawatthu IV in Sabot 
District’s Group of Lopburi Primary Educational Service Area Office 2 

ผูวิจัย   เยาวลักษณ  ยิ่งยง 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลัก สังคหวัตถุ 4          

ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2     
2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอ
สระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 จําแนกตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการและครูผูสอน โรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 จํานวน 111 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการและ
ครูผูสอน โรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 จํานวน 87 
คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ
ที (t – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one – way ANOVA) การทดสอบเอฟ (F-test)  
  
สรุปผลการศึกษา 

1. การศึกษาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการ โรงเรียนในกลุม
อําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย 4 อันดับ ไดแก ดานทาน ในระดับมากที่สุด ดานปย
วาจา ดานสมานัตตตา และดานอัตถจริยา อยูในระดับนอยที่สุด 

2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ ผูอํานวยการโรงเรียนใน
กลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนงและขนาด
โรงเรียน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
  
คําสําคัญ  : ภาวะผูนํา, การบริหารสถานศึกษา, หลักสังคหวัตถุ 4 
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Abstract
The purposes of this research were :1) to study the school administration’s 

leadership under the Sangahawatthu IV in Sabot district’s group of Lopburi primary 

educational service area office 2 2) to compare the school administration’s leadership under 

the Sangahawatthu IV in Sabot district’s group of Lopburi primary educational service area 

office 2 on position and school size. The populations were 111 persons including school 
administrators and teachers. The samples group was 87 persons including school 
administrators and teachers using the Stratified Random Sampling. The research instrument 
used the questionnaire with the reliability of 0.97. 
 The research instruments for data collection were questionnaire. The statistics for 
data analysis was frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test of         
one-way ANOVA. 
The research found that as follows: 

1. The study of the school administration’s leadership under the Sangahawatthu IV 
in Sabot district’s group of Lopburi primary educational service area office 2, at the overall 
was high level. There were composed from the most to the least as follows: giving (Dana), 
kindly speech (Piyavaca), even and equal treatment 
(Samanattata) and Useful conduct (Atthacariya). 
 2. The comparison of the school administration’s leadership under the 

Sangahawatthu IV in Sabot district’s group of Lopburi primary educational service area 

office 2 on position and school size of the administrators and teachers there was a 
statistically significant difference. 

Keyword : Leadership, The school administration and Sangahawatthu IV 
 
บทนํา 
 ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกกาวผานจากศตวรรษท่ี 20 เขาสูศตวรรษที่ 21 กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกไดสงผลกระทบท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ 
โดยเฉพาะความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทําใหโลกทั้งโลกเชื่อมโยงและส่ือสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว 
เปนโลกไรพรมแดน การศึกษาเปนเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมในวันพรุงนี้ถูกกําหนดโดยทักษะและความรู
ที่ตองการในปจจุบัน ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางและเตรียมเยาวชนของชาติเพื่อเขาสูโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ตองเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนแบบ
ดั้งเดิมไปสูกระบวนการทัศนใหม มีความความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอนเปนการศึกษาที่จะทําใหโลก
เกิดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557 : 1) 

องคการที่มีมาต้ังแตอดีตถึงปจจุบันทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรืออื่นๆ อาจมีเปาหมายหลัก
แตกตางกัน แตสิ่งที่เหมือนกันคือตองดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการใหได ผูบริหารจึงนํา
ปจจัย เชน บุคลากร วัสดุ สถานท่ี งบประมาณ วิธีการ ฯลฯ มาบริหารจัดการ เพื่อใหแตละสวน แตละฝาย สามารถ
ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไว เมื่อรวมกิจกรรมเหลานั้นเขาดวยกันจะสงผลใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
วนเวียนสัมพันธกันอยูเชนนี้ตราบเทาที่องคการนั้นยังคงอยู (กัลปวา โชติธาดา, 2554 : 1) 
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ภาวะผูนําเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการบริหารงาน กลาวคือนอกจากผูนําจะเปนบุคคลสราง
บรรยากาศในองคการใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานแลว งานจะดําเนินไปดวยดีบรรลุวัตถุประสงคแลวยังขึ้นอยูกับ
ศิลปะในการบริหารงานของผูนําในการบริหารงาน นอกจากนี้ผูนํามีอิทธิพลเหนือความคิดของสมาชิกเก่ียวกับ
เปาหมายของงาน เปาหมายสวนบุคคล และทางที่จะนําไปสูเปาหมายนั้นพรอมกันนั้นผูนําจะมีประสิทธิผลเมื่อไดรับ
การยอมรับ ความพึงพอใจแรงจูงใจจากสมาชิกในหนวยงานนั้น ซึ่งแนวคิดนี้มาจากพื้นฐานของทฤษฎีความคาดหวัง
พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีวิธี-เปาหมาย มีองคประกอบที่เดนๆ ของภาวะผูนํา 4 แบบคือ 1) ภาวะผูนําแบบบงการ 
ผูนําแบบนี้จะใชพฤติกรรมของตนแสดงใหเห็นวาเขาคาดหวังอะไรจากสมาชิกใหแนวทางหรือแนะแนววาควรจะทํา
อะไร ทําอยางไร และขอรองใหสมาชิกใหสมาชิกใหสมาชิกปฏิบัติตามกฎและระเบียบท่ีกําหนดไว 2) ภาวะผูนําแบบ
สนับสนุน เปนผูนําที่ใชพฤติกรรมแบบความเปนมิตรกับสมาชิกและเห็นอกเห็นใจในความเปนอยู จึงทําให
บรรยากาศแหงความเปนมิตรเกิดขึ้นในกลุมทํางาน 3) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม เปนผูนําท่ีใชพฤติกรรมในการให
คําปรึกษารวมกับสมาชิกและนําเอาแนวคิดของกลุมมาพิจารณากอนการตัดสินใน 4) ภาวะผูนําแบบเนน
ความสําเร็จ เปนผูนําท่ีใชพฤติกรรมมุงเปาหมาย 

แสวงหาแนวทางปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น เนนความเปนเลิศและแสดงใหสมาชิกไดเห็นความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูงโดยสมาชิกก็จะปฏิบัติงานไปสูมาตรฐานอันสูงดวย (กัลปวา โชติธาดา, 2554 : 3-4) 

ในสภาวะโลกปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหเกิดเปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุ
มากกวาดานจิตใจ กลาวคือ เกิดอํานาจนิยม วัตถุนิยม มีผลกระทบบทบาทของภาวะผูนําของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
คุณธรรม วัฒนธรรมตอองคกรในการบริหารบุคลากร เพื่อความราบร่ืนระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา ผูบริหาร
จึงจําเปนตองนําหลักธรรมมาใชในการบริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพเพื่อสูเปาหมายรวมกันอยางสันติ ดังคํา
กลาววา ผูนําที่ยิ่งใหญสละสิ่งอื่นและแมจิตใจเพ่ือความบริสุทธิ์ จึงไดธรรมบริสุทธิ์มาสานรอยสรรพคุณคา พามิตร
บริวารถึงฝงไปดวยกัน (ไชย ณ พล, ม.ป.ป. : 75) 

สถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จมักจะมีผูบริหารที่มีความสามารถในการนําบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาคือผูอํานวยความสะดวก (Fascinator) เปนผูนํา (Leader) เปนผูสนับสนุน (เปนผูสนับสนุนหลัก 
(Supporter) และเปนผูนํานวัตกรรม (Innovation) เขามาสูสถานศึกษาและเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให
กาวหนา โดยเฉพาะในสวนการจัดการเรียนการสอนนั้นจําเปนตองอาศัยผูนําที่มีความรอบรูดานวิชาการ ท้ังนี้
เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการยอมสามารถบริหารปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมการให
ไดผลดียิ่งขึ้น จะกอใหเกิดสภาพที่เอื้อตอการทํางานของครู ชวยทําใหคุณภาพการสอนของครูดีขึ้น ซึ่งจะสงผลตอ
คุณภาพนักเรียนในที่สุด (วีรยุทธ ชาตะกาญจน, 2551 : 59)  

ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลทีม่ีความสําคัญอยางยิง่ ทั้งนี้เพราะเปนบุคคลที่มีภาวะผูนําทางวิชาการและ
เปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา มีความพรอมที่จะนําการศึกษาสูการเปล่ียนแปลงไดมากที่สุด (สถาบัน
พัฒนาความกาวหนา, 2553 :18) 

ในฐานะเมืองไทยเปนเมืองพุทธ ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ แนวคิดที่ถูกนําเสนอหรือ หยิบ
ยกขึ้นมาพูกันมากก็คือ การนํา “ธรรมะ” หรือ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตใชเพ่ือสรางบรรยากาศ
การทํางานท่ีพึงประสงค คือ งานสัมฤทธ์ิ ชีวิตรื่นรมย ดังกลาว โดยใหความสําคัญกับชุด “ธรรมะ” ท่ีเกี่ยวของกับ
การทําหนาที่ตามบทบาทของแตละคนที่เปนอยูในหนวยงาน/องคกร คือ ผู บริหาร ผูปฏิบัติงาน/ผูใตบังคับบัญชา 
หรือ ผูรวมงาน ท้ังนี้ก็เพื่อใหแตละคนรูจัก “ทําหนาท่ี” ตามบทบาทของตนไดอยางถูกตอง ชีวิตของผูคนใน
หนวยงาน/องคกรก็จะมีความหมาย และบรรยากาศในองคกรก็จะเปนมิตรและรมเย็นเปนสุขตลอดไป  
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สังคมปจจุบันพบปญหาความขัดแยง เพราะวาทุกคนละเลยศีลธรรมอันดีงามและมีมุมมองทัศนคติ ความ
เชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา สงผลตอภาวะจิตใจความเอ้ืออาทรตอกันลดนอยลง จนกอใหเกิดความไมสงบในสังคม 
สังคมมีความสงบสุข มีความเจริญกาวหนา มีความอบอุนนาอยูถาหากวาทุกคนในสังคม สามารถนําหลักธรรมทาง
ศาสนา และมาใชในการดําเนินชีวิต การบริหารงานเรียนรูจะอยูรวมกันอยางสันติ ชวยเหลือกันใหกําลังใจซึ่งกันและ
กัน และรูจักใหอภัยกัน สังคมที่เราอยูปจจุบัน คงจะมีความสุข (สมควร ทรัพยบํารุง, 2551) 

ผูบริหารสถานศึกษาตองพรอมดวยคุณสมบัติ คือ มีความรูความเขาใจ มีทักษะ มีคุณธรรมและลักษณะดี
ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ จะบงบอกถึงสมรรถภาพของผูบริหารสถานศึกษา การสรางคุณธรรมเพื่อใชในการบริหารเปน
สิ่งสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารที่จะทําใหสามารถดําเนินงานไปดวยความราบรื่นและบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารในฐานะผูนําทางการศึกษาจึงควรมีแนวปฏิบัติที่อยูในกรอบของคุณธรรมตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 เพราะซึ่งเปนหลักธรรมท่ีชวยเหนี่ยวรั้งจิตใจบุคคลใหประพฤติ ในทางที่ถูกท่ีควรเปนเครื่องมือชวย
สงเสริมใหบุคคลนั้นเปนที่ยอมรับนับถือแกผูรวมงาน ทําใหผูรวมงานเกิดขวัญและกําลังใจรูสึกมีความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันและงานบรรลุตรงตามเปาหมาย ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางมีความสุข เพื่อให
การปฏิบัติงานในองคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสรางความเจริญใหกับองคกร เพื่อมีความพรอมในการสราง
และพัฒนาเด็กในชาติใหมีคุณภาพดวยคุณคาปริมาณทั้งทางโลกและทางธรรมสอดคลองเดินหนาคูกันไปใหเจริญเปน
ตนกลาที่พรอมเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต (พิณญบุหงา แสงศรีธรรมะกูล, 2555 : 2-3) 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2         
ซึ่งเปนหลักธรรมยึดเหนี่ยวใจในการบริหารสถานศึกษา และเปนแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการ
โรงเรียนตามหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อคุณภาพการศึกษาและสามารถบริหารสถานศึกษาไดเปนอยางดี นอกจากนั้น 
ผลการวิจัยที่ไดรับ จะสามารถนําไปเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียน สามารถประยุกตกับหลักธรรม การอยูรวมกันในองคการอยางสงบสุขและเกิดประโยชนสูงสุดในการ
บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนํา สงผลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุม

อําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2  
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนใน

กลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 จําแนกตามตําแหนงและขนาด
ของโรงเรียน 
 

กรอบแนวคิดความคิดในการทําการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุม
อําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ รวมทั้งหลักธรรมท่ีนํามาใชในการบริหารสถานศึกษา 
คือหลักสังคหวัตถุ 4 โดยกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ (พิณญบุหงา         
แสงศรีธรรมะกูล, 2555 : 73) 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีในการวิจัยคร้ังนี้คือครูและผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 จํานวน 111 คน 

กลุมตัวอยางไดแกครูและผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 คน จํานวน 87 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน         
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และยอมใหมีคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยการสุมตัวอยาง
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการสุมเปนระดับชั้นอยางเปนสัดสวน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภทคําถามปลายปด 
(closed form) ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณคา (numerical rating scale) มี 5 ระดับ 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึ กษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา 
(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคา
คาความเชื่อมั่นดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 204) เพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) 
ไดเทากับ 0.97 นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอท่ีอาจารยปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t – test) การทดสอบคาคะแนนเฉลี่ยรายคูกรณีวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (one – way ANOVA) ดวยการทดสอบเอฟ (F-test) การทดสอบรายคูดวยการทดสอบของโพสฮอค 

ตําแหนงและขนาดโรงเรียน 
1. ตําแหนง 

1.1 ผูอํานวยการ 
1.2 ครูผูสอน 

2. ขนาดโรงเรียน 
2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ 

ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษา  
ตามหลักสังคหวัตถ4ุ 

1. ทาน 
2. ปยวาจา 
3. อัตถจริยา 
4. สมานัตตา 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 สรุปผล ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม เปนครูผูสอนจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 88.51 เปนผูอํานวยการจํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 11.49 และขนาดสถานศึกษา ขนาดกลาง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 49.43 รองลงมา คือขนาดเล็ก 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 32.18 และขนาดใหญ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 18.39 ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนใน
กลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 มี 4 ดาน คือ 1. ดานทาน           
2. ดานปยวาจา 3. ดานอัตถจริยา 4. ดานสมานัตตตา โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           
ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอ
สระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 โดยภาพรวม ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
รายดานพบวาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระ
โบสถ ทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

2.1 ดานทานพบวา ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการ
โรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 โดยภาพรวม              
มีภาวะผูนําอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ภาวะผูนําดานทาน พบวาผูอํานวยการมีภาวะผูนําการ
บริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 3 ขอ ระดับมาก 7 ขอ โดยที่ผูอํานวยการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ รองลงมาคือ บุคลากร/นักเรียนโดยรวมมีความพอใจในการบริหารงานในหลัก
ทาน ตามสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการ และนอยที่สุดคือ ผูอํานวยการวางแผนพัฒนาดวยการสอนงานวิชาการให
บุคลากรที่ขาดความรูและประสบการณ  

2.2 ดานปยวาจา พบวาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ 
ผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2          
โดยภาพรวม มีภาวะผูนําอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ภาวะผูนําดานปยวาจา พบวา ผูอํานวยการ
มีภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกรายขอ โดยที่บุคลากร/นักเรียนโดยรวมมีความพอใจในการ
บริหารงาน ในหลักปยวาจา ตามสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการ รองลงมาคือ ผูอํานวยการมีวาทศิลปดึงดูดใจผูฟงให
ปฏิบัติหนาที่  หรือปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย และนอยที่สุด คือ ผูอํานวยการมักพูดใหกําลังใจแก
ผูใตบังคับบัญชาท่ีไมสามารถปฏิบัติงานไมไดตามเปาหมาย  

2.3 ดานอัตถจริยา พบวาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2            
โดยภาพรวม มีภาวะผูนําอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ภาวะผูนําดานอัตถจริยา พบวาผูอํานวยการ
มีภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกรายขอ โดยที่ผูอํานวยการเปนผูไมนิ่งดูดายตอประโยชนอันจะ
กอให เกิดผลดีแกนักเรียน และโรงเรียน รองลงมาคือ ผูอํานวยการสนับสนุนเล่ือนตําแหนงหรือปรับระดับ 
ความสามารถและความเหมาะสม ของใตบังคบับัญชาทุกป และนอยที่สุดคือ ผูอํานวยการใหความชวยเหลือครูและ
นักเรียนทุกคนดวยความเอ้ือเฟอจริงใจ  

2.4 ดานสมานัตตตา พบวาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 โดย
ภาพรวม มีภาวะผูนําอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ภาวะผูนําดานสมานัตตา พบวาผูอํานวยการมี
ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกรายขอ โดยที่ผูอํานวยการรวมทุกขรวมสุขกับผูใตบังคับบัญชา
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ในการปฏิบัติหนาที่ การงานของโรงเรียน รองลงมาคือ ผูอํานวยการวางตนไดเหมาะสมแกฐานะตน แกบุคลากรตาม
เหตุการณและส่ิงแวดลอม และนอยที่สุดคือ ผูอํานวยการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โดยไมใชหนาท่ี
แสวงหาผลประโยชนสวนตน  

3. การเปรียบเทียบภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการ โรงเรียน             
ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 

การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรง เรียน 
ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 จําแนกตามตําแหนง พบวา
ผูอํานวยการและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการ
โรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.02 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่วาผูอํานวยการและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 แตกตางกัน 

4. การเปรียบเทียบภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนใน
กลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน  

การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนใน
กลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี  เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
พบวา ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 จําแนกไดดังนี้ 

4.1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามคะแนนเฉล่ียราย
ดาน ดังนี้  

ขนาดเล็ก อยูในระดับมาก เรียงตามคะแนนเฉลี่ยรายดานจากมากไปหานอยสามอันดับแรก 
ไดแก ดานทาน ดานสมานัตตตา ดานปยวาจา และดานอัตถจริยา อยูในอันดับสุดทาย 

ขนาดกลาง อยูในระดับมาก เรียงตามคะแนนเฉลี่ยรายดานจากมากไปหานอยสามอันดับแรก
ไดแก ดานทาน ดานปยวาจา ดานสมานัตตตา และดานอัตถจริยา อยูในอับดับสุดทาย 
  ขนาดใหญ อยูในระดับมาก เรียงตามคะแนนเฉล่ียรายดานจากมากไปหานอยสามอันดับแรก
ไดแก ดานทาน ดานปยวาจา ดานสมานัตตตา และดานอัตถจริยา อยูในอันดับสุดทาย 

4.2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ดานปยาวาจา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 1 คู คือ โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย
ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ 

4.3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ดานอัตถจริยา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 2 คู คือ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง โดยที่โรงเรียนขนาดกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย
ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 สูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก และ โรงเรียนขนาดกลาง กับ
โรงเรียนขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลาง มีคาคะแนนเฉล่ียภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคห
วัตถุ 4 สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ 

4.4 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ดานสมานัตตตา มีความแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 2 คู คือ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดเล็ก มีคาคะแนนเฉลี่ย
ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ  และ โรงเรียน ขนาดกลางกับ
โรงเรียนขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลาง มีคาคะแนนเฉล่ียภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคห
วัตถุ 4 สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ 
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อภิปรายผล 
 ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 อภิปรายผลดังนี้ 

1. ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้ง นี้เพราะ
สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 มียุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และสงเสริมการแขงขันทางวิชาการ มีการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสูอาเซียน ประกอบกับเทคโนโลยีดานตางๆ มีความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําทาง
วิชาการตนเองใหรูรอบดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิณญบุหงา แสงศรีธรรมะกูล (2555, หนา 67) ท่ีศึกษา
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พบวา ภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผูบริหารมีภาวะผูนําอยูใน
ระดับมาก มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
  1.1 ดานทาน ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 โดย
ภาพรวม ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับมาก ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ผูอํานวยการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรับผิดชอบ บุคลากร/นักเรียนโดยรวมมีความพอใจในการบริหารงานในหลักทาน ตามสังคหวัตถุ 4 ของ
ผูอํานวยการ และภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับนอยที่สุด คือ ผูอํานวยการวาง
แผนพัฒนาดวยการสอนงานวิชาการใหบุคลากรที่ขาดความรูและประสบการณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ         
พระมหาชัยณรงค ญาณกิตติ (ลําไธสง) (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษา “ภาวะผูนําดานมนุษยสัมพันธของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยภาพรวมสรุปไดดังนี้ ดานทานการ ใหความเสียสละ บุคลากรมีความ
คิดเห็นวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีภาวะผูนําดานมนุษยสัมพันธ ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ดาน
ทานโดยรวมอยูในระดับมาก ดานปยวาจา การพูดไพเราะ บุคลากรมีความคิดเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามี
ภาวะผูนําดานมนุษยสัมพันธตามหลักสังคหวัตถุ 4 ดานปยวาจาในขอการไมแสดงออกอาการไมพอใจหรือพูดจาไม
สุภาพและวาทศิลปดึงดูดใจผูฟงปฏิบัติหนาที่อยูในระดับกลางสวนขออื่นๆ บุคลากรมีความคิดเห็น ผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษามีภาวะผูนําดานมนุษยสัมพันธ ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ดานปยวาจาอยูในระดับมากทุกขอดาน
อัตถจริยา การสังเคราะห บุคลากรมีความคิดเห็นวาผูบริหารโรงเรียน มัธยมศึกษามีภาวะผูนําดานมนุษยสัมพันธ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ดานอัตถจริยา โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอดานสมานัตตา การวางตัวสมํ่าเสมอ เสมอตน
เสมอปลาย บุคลากรมีความคิดเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีภาวะผูนําดานมนุษยสัมพันธตามหลักสังคห
วัตถุ 4 ดานสมานัตตา โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ 

1.2 ดานปยวาจา ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 
โดยภาพรวม ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับมาก ภาวะผูนําการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับมากที่สุด คือ บุคลากร/นักเรียนโดยรวมมีความพอใจในการ
บริหารงาน ในหลักปยวาจา ตามสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการผูอํานวยการมีวาทศิลปดึงดูดใจผูฟงใหปฏิบัติหนาท่ี
หรือปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย และภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับนอย
ที่สุด คือ ผูอํานวยการมักพูดใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาท่ีไมสามารถปฏิบัติงานไมไดตามเปาหมาย ซ่ึงสอดคลอง
กับ ปณณธร เธียรชัยพฤกษ (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง“การประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือสรางความ
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ผูกพันตอองคการ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา การประยุกตใช หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อสราง
ความผูกพันตอองคการ ของพนักงานโรงพยาบาลกรงเทพ” ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ระดับคะแนนการเห็นดวยเรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย ไดแก ดานปยวาจา ดานสมานัตตตา             
ดานทาน และดานอัตถจริยา อยูในระดับมากทั้งหมด ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัย
ดานสังคหวัตถุ 4 ของพนักงานโรงพยาบาลกรงเทพ กับความผูกพันตอองคการ มีความสัมพันธในเชิงบวก โดยมี          
คาสหสัมพันธอยูในระดับสูง 2 ดาน คือ ดานปยวาจา และสมานัตตตา และ อยูในระดับปานกลาง คือดานทาน 
และอัตถจริยา 
  1.3 ดานอัตถจริยา ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 
โดยภาพรวม ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับมาก ภาวะผูนําการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ผูอํานวยการเปนผูไมนิ่งดูดายตอประโยชนอันจะกอให 
เกิดผลดีแกนักเรียน และโรงเรียน ผูอํานวยการสนับสนุนเลื่อนตําแหนงหรือปรับระดับ ความสามารถและความ
เหมาะสม ของใตบังคับบัญชาทุกป และภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับนอย
ที่สุด คือ ผูอํานวยการใหความชวยเหลือครูและนักเรียนทุกคนดวยความเอ้ือเฟอจริงใจ ซ่ึงสอดคลองกับ ดร.พรสันต 
เลิศวิทยาวิวัฒน (2557: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศาสตร ปการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการบริหารตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศาสตร และศึกษาความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศาสตรกลุมตัวอยางเปนบุคลากรครูป 2557 จํานวน 10 คนเคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศาสตรโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุดเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานอัตถจริยา รองลงมาคือดานปยะวาจาดาน
สมานัตตาและดานทานตามลําดับโดยทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดานและความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศาสตรโดยรวมอยูในระดับมากแสดงใหเห็นไดวาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติหนาท่ี
ผูอํานวยการและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ 4 เปนไปในทิศทางเชิงบวกอาจสงผลดีตอประสิทธิผลของ
การบริหารงานวิชาการและการปฏิบัติหนาท่ีของครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดผลดีตอนักเรียน
โดยตรง 
  1.4 ดานสมานัตตตา ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 
โดยภาพรวม ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับมาก ภาวะผูนําการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับมากท่ีสุด คือผูอํานวยการรวมทุกขรวมสุขกับผูใตบังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติหนาท่ี การงานของโรงเรียน ผูอํานวยการวางตนไดเหมาะสมแกฐานะตน แกบุคลากรตามเหตุการณและ
สิ่งแวดลอม และภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยูในระดับนอยท่ีสุด คือ ผูอํานวยการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โดยไมใชหนาที่แสวงหาผลประโยชนสวนตน ซึ่งสอดคลองกับ พระครูนวการ
สุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร)(2554: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเสสะเวช
วิทยา สํานักงานเขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร โดยใชหลักสังคหวัตถุ 4” มีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา        
เปนครูโรงเรียนเสสะเวชวิทยา สํานักงานเขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร จํานวน 108 คน พบวาดานสมานัตตตา 
อยูในระดับมาก ดานอัตถจริยา ดานปยวาจาและดานทานอยูในระดับมาก ดานทานผูบริหารควรเสียสละประโยชน
สวนตนเพื่อใหเกิดประโยชนสวนรวม ดานปยวาจา ผูบริหารควรมีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นและความแตกตางของ
แตละบุคคล ดานอัตถจริยา ผูบริหารควรจัดหาวัสดุอุปกรณ และจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากรและดาน
สมานัตตตา ผูบริหารควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
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2. การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนาํการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียน 
ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2  

2.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 
จําแนกตามตําแหนง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.02  

2.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.01 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีการทดสอบของโพสทฮอค (Post Hoc Test’s 
method) พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของ ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ดานปยาวาจา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 1 คู คือ โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย
ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ ดานอัตถจริยา มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 คู คือ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง โดยที่โรงเรียน
ขนาดกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 สูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก และ 
โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลาง มีคาคะแนนเฉล่ียภาวะผูนําการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญและดานดานสมานัตตตา มีความแตกตางกันอยาง          
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 คู คือ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดเล็ก 
มีคาคะแนนเฉลี่ยภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ และ โรงเรียน
ขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ  

ผลการศึกษาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุม
อําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 พบวา มีภาวะผูนําการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ผูอํานวยการโรงเรียน ในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 อยูในระดับมากทุกดาน ดังนี้ ดานทาน ผูอํานวยการวางแผนพัฒนาดวยการสอนงาน
วิชาการใหบุคลากรที่ขาดความรูและประสบการณ ดานปยวาจา ผูอํานวยการมักพูดใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาท่ี
ไมสามารถปฏิบัติงานไมไดตามเปาหมาย ดานอัตถจริยา ผูอํานวยการใหความชวยเหลือครูและนักเรียนทุกคนดวย
ความเอ้ือเฟอจริงใจ และดานสมานัตตตา ผูอํานวยการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โดยไมใชหนาท่ีแสวงหา
ผลประโยชนสวนตน  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1.1 ผูอํานวยการควรมีการวางแผนพัฒนาดวยการสอนงานวิชาการใหบุคลากรที่ขาดความรูและ
ประสบการณ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

1.2 ผูอํานวยการควรพูดใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาท่ีไมสามารถปฏิบัติงานไมไดตาม เปาหมาย       
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

1.3 ผูอํานวยการควรใหความชวยเหลือครูและนักเรียนทุกคนดวยความเอื้อเฟอจริงใจ เทาเทียมกันทุกคน 
เพื่อใหทั้งผูอํานวยการ ครู และนักเรียนอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



1.4 ผูอํานวยการควรบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โดยไมใชหนาที่แสวงหาผลประโยชนสวนตน 
เพื่อใหครูและนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน มีความยุติธรรมในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียน ดานการ
สรางเสริมขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 

2.2 ควรศึกษาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียน          
ดานความซื่อสัตย สุจริต 

2.3 ควรศึกษาภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียน         
ดานความชวยเหลือ เอื้อเฟอจริงใจ เทาเทียมกัน 

2.4 ควรมีการวิจัยแบบผสมคือ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีศึกษาแบบสอบถามและ
สัมภาษณเชิงลึก 
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การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
Community Involvement in the Management of Education Community School 
Chumchonwatkerenakrattanaram under the Office of Lopburi Primary Education 
Service Area 2 
 
ผูวิจัย   รณชัย  หวามา 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน

ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 2) เปรียบเทียบการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูปกครองนักเรียนและผูนําชุมชน 
จํานวน 176 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน 0.981 สถิติที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที 

ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง โดย
สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยในแตละดาน จากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารวิชาการ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงบประมาณ ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม , การจัดการศึกษา 
 
ABSTRACT 

The research was aimed to study 1) the community involvement in the management 
of education community school Chumchonwatkerenakrattanaram under the Office of
Lopburi Primary Education Service Area 2 2) to compare the community involvement in 
the management of education community school Chumchonwatkerenakrattanaram under 
the Office of Lopburi Primary Education Service Area 2 by status. The sample in research 
are student's parent and community leaders total 176 people. The tools used in this research 
is a questionnaire with the reliability 0.981 Statistics used to analyze data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and t-test. 
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The results showed that 1) the community involvement in the management of 
education community school Chumchonwatkerenakrattanaram under the Office of Lopburi 
Primary Education Service Area 2 overall was moderate level. Considering it was moderate 
level that all aspects. Descending order: general administration, academic administration, 
human resources management, and budget management. 2) Compare the community 
involvement in the management of education community school 
Chumchonwatkerenakrattanaram under the Office of Lopburi Primary Education Service 
Area 2 by status with different had community involvement in the management of 
education difference. 

Keywords : community involvement, educational management
 

บทนํา 
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา เปนสิ่งสําคัญและจําเปน ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (มานิตย จุมปา, 2551 : 21) ที่ไดบัญญัติไววาการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ 
ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนโดยสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคกรทางศาสนาและเอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ สงผลใหมีการกําหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542 : 
15-16) ที่ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนไดสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหมีการจดัการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร รูจักเลือกสรร
ภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือดําเนินการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
ชุมชน สงผลถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดวยหลักการท่ีวาเปนหลักสูตรการศึกษาที่กระจาย
อํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของแตละทองถิ่น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4-6) ซ่ึงกําหนดโครงสรางท่ียืดหยุนทั้งเนื้อหาสาระเวลาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู โดยสถานศึกษาจะตองจัดทําหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงประกอบดวยตัวแทน
ของชุมชนและครู ตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินการและใหความเห็นชอบในหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนได
จัดทําขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ในการพัฒนาวิถีชีวิตและคุณภาพของบุคคลในชุมชนท่ีโรงเรียน
ตั้งอยู ประสบการณและองคความรูตางๆ ท่ีผูเรียนไดรับจากโรงเรียนก็เพ่ือที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันอันที่จะทํา
ใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทําใหชุมชนมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ
สอดคลองกับวิถีชีวิตที่ควรจะเปน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 64) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนพอสรุปไดดังนี้ 
สถานศึกษากับชุมชนควรมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เนื่องจากสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชน ดังนั้น
สถานศึกษากับชุมชนนั้นตองมีบทบาทท้ังผูใหและผูรับมีสวนชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางตอเนื่องชุมชนจะตอง
สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาไมวาจะเปนการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของ
ชุมชนเพ่ือใหสถานศึกษาไดรับทราบและนําไปเปนแนวทางในการกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน สวนในดานการบริหารสถานศึกษาจะมีคณะบริหารในรูปของคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่สนับสนุน
สงเสริมกิจการของสถานศึกษา ซึ่งเราทราบกันทั่วไป คือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสวน
สําคัญในการขับเคลื่อนกิจการการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการ
จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษา โดยการประสานความรวมมือขอรับ
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งบประมาณสนับสนุนจากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรประชาชน เชน สมาคมผูปกครองและครู 
สมาคมศิษยเกา และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนดานงบประมาณแกสถานศึกษา ซึ่งเปนความ
รวมมือระหวางชุมชนกับสถานศึกษาที่เห็นไดชัด นอกจากดานการเงินแลว กิจกรรมหรือโครงการบางโครงการท่ี
สถานศึกษาจําเปนตองใหแรงงานทางชุมชนก็จะสละแรงงาน รวมมือในการดําเนินกิจกรรมของทางสถานศึกษาเปน
ประจํา ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนก็เปนสวนสําคัญที่ทางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับจากชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่นที่สถานศึกษาไดใชเปนแหลงเรียนรูและเชิญมาเปนวิทยากร ใหความรูแก
นักเรียนซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางชุมชนกับสถานศึกษาเปนการอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบานและเปนการสงเสริม
ยกยองภูมิปญญา  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยูทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน ศูนยกลาง
ของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผาน
ประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ (องคการบริหารสวน
ตําบลปนแต 2559 : 7) กระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
แนวคิดการพัฒนาสูความพอเพียงท่ีปรับจากการมุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาเปนการพัฒนาท่ียึด “คน” 
เปนตัวตั้งใหความสําคัญกับผลประโยชนและความอยูดีมีสุขของประชาชนเปนหลักและการพัฒนาเศรษฐกิจเปน
เครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยตองปรับวิธีคิดและวิธีการพัฒนาจากเดิ มท่ีมีลักษณะ
แบบแยกสวนตามภารกิจและหนาที่ มาเปนแบบบูรณาการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาเปนองครวมท่ีมีคนเปน
ศูนยกลางและยึดหลัก “ภูมิสังคม” ตามความแตกตางของความหลากหลายทางธรรมชาติและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นที่และวิถีของชุมชนและสังคมนั้นๆ รวมตลอดทั้งปรับกระบวนการพัฒนาจาก 
“บนลงลาง” มาเปนจาก “ลางขึ้นบน” ยึดหลัก “การมีสวนรวมของประชาชน” ในกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจ
โดยการพัฒนาอยางเปนไปตามลําดับขั้นตอน เร่ิมตนจากการพึ่งตนเองใหไดกอน แลวจึงพัฒนาไปสูการรวมกลุม
พึ่งพากันและกันและสรางเครือขายการพัฒนาเชื่อมโยงสูภายนอกและการอยูดีมีสุขและความเจริญกาวหนาใน
ลําดับตอไปแนวคิดการพัฒนานี้อาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือ “การพัฒนาที่เอาคนเปนตัวตั้งโดยคํานึงถึงทุกมิติของคุณคา
ความเปนคน และการอยูรวมกันดวยสันติสุขระหวาง คนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน” การสนับสนุนใหมีกลไกภาคประชาชนเพื่อการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการในพื้นที่ตั้งแตระดับ 
จังหวัด อําเภอทองถิ่นเพื่อใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นตอการดําเนินนโยบายยุทธศาสตรแนว
ทางการพัฒนาการจัดระบบบริหารและบริการรวมทั้งการติดตามประเมินผลที่สามารถสะทอนความพึงพอใจของ
ประชาชนเพ่ือเปนประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงานภาคราชการใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการ
และประโยชนโดยรวมตอประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง สวนการพัฒนาปจจุบันมีบริบททางสังคมเปล่ียนแปลงไป
อยางไรพรมแดนซ่ึงจะสงผลกระทบตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นเพ่ือใหสามารถรองรับการกระจาย
อํานาจการบริหารงานในระดับทองถิ่นจะตองมีการต้ังคณะกรรมการการศึกษาที่ผนวกอยูกับองคการบริหารสวน
ทองถิ่น และเปดโอกาสใหชุมชนประชาชนเขามารวมบริหาร (วิจิตร ศรีสะอาน, 2546 : 10) การศึกษาจึงจําเปนตอง
คืนอํานาจใหกับผูเรียน เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอนเปดโอกาสใหทุกคน ชุมชน วัด และท่ีสําคัญ
คือ ครอบครัวจัดการศึกษา (รุง แกวแดง, 2546 : 10) เพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคน ทั้งมวล (Education 
for All) มีการระดมทรัพยากรทั้งมวลเพื่อการศึกษา (All for Education) และ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูให
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การศึกษาแกปญหาท้ังมวล (Education for Solving all Problems) ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงเปนวาระ
แหงชาติ (National Agenda) อยางหนึ่งที่คนไทยเขามารวมคิดรวมทํา (ประเวศ วะสี , 2546 : 10) การเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจสังคมในปจจุบันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะปฏิรูปการศึกษาที่สะทอนปรัชญา คนมีความสุข 
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจสมดุลและเศรษฐกิจยั่งยืน ซึ่งขบวนการเรียนรูเพ่ือนักเรียนและชุมชนนั้น
ไมจําเปนตองยากและแพงเสมอไปหากเกิดดวยวิธีคิดและการสรางงานเปนเครือขายระหวางครู ผูบริหารโรงเรียน 
และชุมชนเพื่อสรางพลังในการเรียนรูและการทํางานรวมกัน (สิปปนนท เกตุทัต, 2546 : คํานํา) 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองถิ่นที่ พ.ศ. 2475 (แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) กับพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ระบุวาหมูบานและชุมชนจะเปนหนวยท่ีเล็กที่สุดในการ
บริหารจัดการตนเองของประชาชน ภายใตระเบียบขอกฎหมายและเมื่อรวมกันหลายหมูบาน หลายชุมชนแลวจะ
เปนหนวยที่ขยายใหญ ขึ้นมาอีกและมีการบริหารจัดการท่ีสลับซับซอนย่ิงข้ึนไมวาจะเปนดานการศึกษา การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ นั่นก็คือองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบลโดยมีหมูบาน และชุมชนเปนองคประกอบ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็เปนสถาบันที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของหมูบาน/ชุมชนซ่ึงมีความเกี่ยวของใกลชิดกับทองถิ่น 
(องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล) ฉะน้ันสถานศึกษาก็เปนสวนหนึ่งของสังคมตองคอยชวยเหลือเกื้อกูลกัน
และกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานศึกษาเปนแหลงใหการศึกษาแกชุมชนในขณะเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติที่กลาว
มาแลว การสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรมเปนบทบาทหนาที่ที่ตองทําของ
ทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2546 : 214-284) 

ฉะนั้นทุกภาคสวนจึงตองรวมมือกันจัดการศึกษาใหทั่วถึงและมีคุณภาพ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนา
ราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซ่ึงมีภารกิจรวมในการพัฒนาชุมชนตามวิสัยทัศน
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ท่ีวา “ เปนองคกรมืออาชีพในการสงเสริมการมีสวนรวมและกระบวนการ
เรียนรูชุมชนเพ่ือสรางพลังชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได ” (กรมการพัฒนาชุมชน, 2559 : 22 ก) ดวย
เหตุวา การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาคนพัฒนาทองถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยรวม 

จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อเปน
แนวทางในการนําผลการศึกษาไปปรับปรุงแกไข และใชเปนขอมูลในการสนับสนุนสงเสริมบทบาทหนาท่ีของชุมชน
ใหเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางมีประสทิธิภาพ และนําไปใชเปนแนวทางในการวางนโยบาย
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 เพ่ือพัฒนาและสนองตอบความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียนกับผูนํา
ชุมชน 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ผูปกครองนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาแตกตางกัน 
2. ผูนําชุมชน ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาแตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาแนวคิดของ เกตุสุเดช กาแพงแกว (2547 : 15) จิณณวัตร ปะโคทัง (2549 : 32) 

วัชรยุทธ บุญมา (2551 : 29) วารุณี ศุภบัณฑิต (2548 : 7) สายฝน วิบูลรังสรรค (2550 : 54) อภิชัย นุชเนื่อง 
(2551 : 18) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32) แลวนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ตามขอบขาย
ภารกิจงาน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานการบริหารทั่วไป ตามรายละเอียดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

  ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เอกสาร 
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ  
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นนําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวอยาง นําขอมูลท่ีรวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย  
 
 
 
 

ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล 
1. สถานภาพ 
 1.1 ผูปกครองนักเรียน 
 1.2 ผูนําชุมชน 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม   
ตามขอบขายภารกิจงาน 4 ดาน คือ 
 1. ดานการบริหารวิชาการ 
 2. ดานการบริหารงบประมาณ 
 3. ดานการบริหารงานบุคคล 
 4. ดานการบริหารทั่วไป  
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ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 

ปการศึกษา 2559 จํานวน 250 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชน 
จํานวน 176 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม Krejcie and Morgan (1970 : 608 อางถึงใน 
สมศักดิ์  คําศรี,  2547 : 35) จากน้ันผูศึกษาสุมอยางงาย(Simple Random Sampling) โดยการกําหนดหมายเลข
กํากับรายชื่อประชากรเปาหมายแลวจับฉลากหมายเลขออก ใหเหลือประชากรเทากับจํานวนกลุมตัวอยาง 
หมายเลขที่ถูกจับออกตรงกับชื่อประชากรๆ ผูนั้นก็ถูกคัดออกท่ีเหลือคือกลุมตัวอยาง ได กลุมตัวอยางท่ีเปน
ผูปกครองนักเรียน จํานวน 132 คน และผูนําชุมชนจํานวน 44 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง 
(IOC) ซึ่งมีคามากกวา 0.67 – 1.00 และความเช่ือม่ันของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสราง
เครื่องมือซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ทั้งในและตางประทศ จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาแกไข
ขอบกพรอง แลวนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน 

นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน ( reliability) ตามวิธีการของครอนบาค 
(ธารารัตน โพธิ์ศรี, 2549 : 37) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.981 โดย
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 เปนแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับปจจัยคุณลักษณะดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย ผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชน แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น เก่ียวกับการวัดระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ใน 4 ดานประกอบดวย (1) ดานการบริหารวิชาการ (2) ดานการบริหาร
งบประมาณ (3) ดานการบริหารงานบุคคล (4) ดานการบริหารทั่วไป มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert type) มี 5 ระดับ คือ 

คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา อยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา อยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 176 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage) 
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 2. วิเคราะหระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) 
และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แลวนําคาเฉลี่ยท่ีไดไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้                       
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โดยภาพรวม (n=176) 

การมีสวนรวมของชุมชน ( X ) (S.D) ระดับการมีสวนรวม ลําดับ 
ดานการบริหารวิชาการ 
ดานการบริหารงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานการบริหารทั่วไป 

3.44 
3.36 
3.38 
3.49 

.71 

.76 

.71 

.72 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

2 
4 
3 
1 

โดยภาพรวม 3.42 .66 ปานกลาง  

 
 ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยในแตละดาน จากมากไปหา
นอย ไดดังนี้ ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร
งบประมาณ ตามลําดับ 
  1.1 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการบริหารวิชาการ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ขอที่ 2 ขอที่ 5 และขอที่ 8 อยูในระดับมาก 
โดยสามารถเรียงอันดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับ แรก คือ รวมวางแผนจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
อันดับที่ 2 คือ รวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น อันดับท่ี 5 จัดหาส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมของชุมชนเปนอันดับสุดทาย 
คือ ใหขอเสนอแนะแนวการจัดการเรียนการสอนของครู และขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการแกปญหาทางการ
เรียนของนักเรียน 
  1.2 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมและรายขอ อยูใน
ระดับปานกลาง โดยการ รวมตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณประจําปของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ รวมระดมทุนจัดหาทุนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน และสนับสนุนใหโรงเรียน
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มีการจัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑและอุปกรณการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 
  1.3 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกั ด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมและรายขอ อยูใน
ระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงอันดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับ แรก คือ สงเสริมใหโรงเรียนนํา
บุคลากรในทองถิ่นเขามาชวยสอนในสาขาที่ขาดแคลน อันดับที่ 2 คือ ส งเสริมใหคณะครูและนักการภารโรงได
ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ อันดับท่ี 3 คือ ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูในทุกดาน สวนขอที่มีระดับ
การมีสวนรวมของชุมชนเปนอันดับสุดทาย คือ สนับสนุนใหโรงเรียนคัดเลือกครูและบุคคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน 
  1.4 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการบริหารทั่วไป ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ขอท่ี 4 ขอท่ี 7 ขอที่ 8 ขอท่ี 10 ขอท่ี 13 
และขอที่ 14 อยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงอันดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ สนับสนุนให
โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่และขอรวมในการจัดตั้งชมรมผูปกครองนักเรียน อันดับท่ี 2 คือ ร วม
จัดทําธรรมนูญโรงเรียนหรือขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน และสอดสองดูแลรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานท่ีและทรัพยสินของโรงเรียน อันดับที่ 3 คือ พบครูประจําชั้นเพ่ือสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การรวมมือพัฒนานักเรียน สวนขอที่มีระดับการมีสวนรวมของชุมชนเปนอันดับสุดทาย คือ เสนอแนะในการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและรวมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
 2. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาค

รัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ n X  S.D. t Sig 
ผูปกครองนักเรียน 132 3.16 0.42 17.15* 0.00 

ผูนําชุมชน 44 3.23 0.57 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผูนําชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามมากกวาผูปกครอง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง โดยสามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยในแตละดาน จากมากไปหานอย ไดดังนี้ ลําดับท่ี 1 ดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง 
ลําดับที่ 2 ดานการบริหารวิชาการ อยูในระดับปานกลาง ลําดับท่ี 3 ดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดับปาน
กลาง และลําดับที่ 4 ดานการบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร
โรงเรียนมีความเขาใจตอหลักการมีสวนรวมท่ีเบี่ยงเบนจากเหตุและผลของความเปนจริงตามหลักการมีสวนรวมท่ี
หมายถึงการกระจายอํานาจใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพิจารณาปญหาความตองการรวมกัน มี
การตัดสินใจรวมกัน มีการวางแผนท่ีจะแกปญหารวมกัน รวมปฏิบัติงานดวยกัน ตลอดจนรับรูผลการปฏิบัติและเปน
ผูมีสวนไดสวนเสีย มีความภาคภูมิใจ มีความเปนเจาของรวมกันในการจัดการศึกษา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการมีสวน
รวมของชุมชน นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากความเคยชินของระบบราชการ กลาวโดยเฉพาะระบบราชการทาง
การศึกษา ซึ่งโรงเรียนเปนสวนหน่ึงของระบบ ซ่ึงเคยชินตอการใชอํานาจในการส่ังการมากกวาการเปดโอกาส หรือ
ประสานความรวมมือ ท่ีจะกอใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชัย
ยุทธ ศิริสุทธิ์ (2548 : 9) ท่ีกลาววา การมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษา เปนกระบวนการที่
ประชาชนในฐานะเปนสวนหน่ึงของชุมชนและทองถิ่น ไดเขาไปเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวม
แสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งที่เห็นพองตองกัน ตลอดจนรวมพิจารณา กําหนดปญหา ความตองการของ
ประชาชน ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือชวยเหลือแกไขปญหา ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 : 56-57) ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนในการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาไววา ผูปกครอง ครอบครัว ประชาชน และสถาบันจัดการศึกษาตอง 1) รวมตัดสินใจเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรหลานตน เชน เลือกสถานศึกษาใหบุตรหลานรวมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน 2) 
รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาการของบุตรหลานและการเรียนการสอนประจําวัน 3) รวมจัดทํา
หลักสูตรและติดตามผลการศึกษา เชน รวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอ การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครูใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและใหขอแนะนําในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 4) รวมในบรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผูปกครองอาจรวมในกิจกรรมการเ รียนการ
สอน หรือรวมกิจกรรมอื่นที่สถานศึกษาจัด ซึ่งหากสถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนที่ดีก็จะสงผลดีตอการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และ 5) รวมสนับสนุนกิจการการศึกษา โดยสนับสนุนดานความคิดการเปนผูนํา การเปน
กรรมการ การรวมประชุม การใหคําปรึกษาแนะนํา การใหขอมูลความคิดเห็น การปกปองดูแล การสนับสนุน
ทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ การรวมดําเนินโครงการ การเผยแพรประชาสัมพันธ สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ
ศักดิ์ เท่ียงมน (2553) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่บุรีรัมย 
เขต 3 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเขต 3 
จํานวน 4 ดาน โดยมีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับดานการบริหารทั่วไป มีระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก สวนดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารวิชาการและดานการบริหารงบประมาณมีระดับการปฏิบัติอยู
ในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของวรพันธุ พลเดช (2550) ไดศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล
และดานการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของบุญเกิด สิท ธิ (2548) ได
ศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมศึกษาใน
อําเภอเมือง สํานักนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ปญหาการมีสวนรวมในการจัด
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การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุรชัย ภิญโญชีพ (2547) ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงานดานวิชาการ ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง 

2. ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียนและผูนํา
ชุมชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนชุมชนวัด
คีรีนาครัตนารามไมเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนไดเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในเรื่องของการกําหนดนโยบาย 
การวางแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคลและบริหารงาน
บุคคลทั่วไป นอกจากนี้ผูปกครองไมมีเวลาเพราะตองติดภารกิจในการประกอบอาชีพจึงมีความเขาใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนอย สวนผูนําชุมชนของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สวนใหญไดมีโอกาสไดคัดเลือกเขาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจงึ
ไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานบุคคลและบริหารงานบุคคลทั่วไป จึงสงผลใหผูนําชุมชนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองของ
นักเรียน ซึ่งสอดคลองกับกิตติศักดิ์ เท่ียงมน (2553) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนใน
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่บรุีรัมย เขต 3 พบวา ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคลองกับงานวิจัยของวรพันธุ  พลเดช (2550) ไดศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 1 
จําแนกตามสถานภาพโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1. ดานวิชาการ พบวา ชุมชนมีสวนรวมใหขอเสนอแนะ แนวการจัดการเรียนการสอนของครู อยูในลําดับ

สุดทาย ดังนั้นโรงเรียนควรมีการพัฒนาครูเกี่ยวกับเทคนิควิธีจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเพิ่มข้ึนเพื่อให
ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ควรมีการจัดการนิเทศจัดการและเย่ียมชั้นเรียนดวย สวนขอท่ี 
พบวา ชุมชนมีสวนรวมใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการแกปญหาทางการเรียนของนักเรียน ก็อยูในลําดับท่ี
สุดทายเชนกัน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธและใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของ
นักเรียนในแตละปการศึกษา 

2. ดานงบประมาณ พบวา ชุมชนมีสวนรวมสนับสนุนใหโรงเรียนมีการจัดซ้ือจัดจางวัสดุครุภัณฑและ
อุปกรณการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน อยูในลําดับสุดทาย ดังนั้น
โรงเรียนตองมีการประชุมเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางวัสดุ
ครุภัณฑและอุปกรณศึกษา 

3. ดานการบริหารบุคคล พบวา ชุมชนมีสวนรวมสนับสนุนใหโรงเรียนคัดเลือกครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน อยูในลําดับสุดทาย ดังนั้นโรงเรียนควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการคัดเลือกครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนใหมากขึ้น 
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4. ดานการบริหารทั่วไป พบวา ชุมชนมีสวนรวมเสนอแนะในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน อยูในลําดับสุดทาย ดังนั้นโรงเรียนควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมเสนอแนะในการปรับปรุงภูมิ
ทัศนโรงเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน สวนขอที่พบวา ชุมชนมีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียน อยูในลําดับสุดทายเชนกัน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการใหชุมชนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียนดวยเพื่อใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปของทาง
โรงเรียนแตละปงบประมาณ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาความพึงพอใจของชุมชนตอการบริหารงานของสถานศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ และในเชิง

คุณภาพของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
2. ควรศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนและผูปกครองของนักเรียนตอการบริหารงานของสถานศึกษาของ

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
THE EFFECTIVENESS OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF BANTHADINDAM 
SCHOOL UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE OF LOPBURI 
PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 2
 
ผูวิจัย  ราตรี  ปญญาตา 
  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.กฤษณะ  บุหลัน 

ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง
นักเรียน จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 4.12, SD = 0.41) และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

(  = 4.13, SD = 0.51) ดานการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (  = 4.13, SD = 0.48) ดานการ

ปรับเปล่ียนและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ (  = 4.12, SD = 0.41) และดานการแกปญหาการบริหารงาน

วิชาการ (  = 4.10, SD = 0.58) ตามลําดับ และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มี
ตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบคุคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แตสถานภาพ อายุ 
และระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการ 
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Abstract 
The research was aimed to study 1) the effectiveness of academic administration of 

Banthadindam school under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2 and 2) 

to compare the effectiveness of academic administration of Banthadindam school under the 
Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2 by personal factors. The sample used 
in this study was the basic school board, teacher and parents total 205 people. The tools used 
in this research is a questionnaire with the reliability 0.983. Statistics used to analyze data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA.

The results showed that 1) the effectiveness of academic administration of 
Banthadindam school 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:
the development of student achievement, student development has a positive attitude, 
modifying and developing academic administration, and the problem solving academic 
administration. And 2) compare the effectiveness of academic administration of 
Banthadindam school under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2 

found respondents with different sexes had opinions on the effectiveness of the academic 
administration of Banthadindam school, difference was statistically significant 0.05. But 
status age and education not different.
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บทนํา 
 การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการศึกษาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหพรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคม ตามบทบาทและหนาที่ของตนเอง ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยใหผูเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ทํางานเปนและครองชีวิตอยางสงบสุข หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดหมายที่มุงเนนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ 
และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึง่ที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติ ใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย และคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีที่เหมาะสม การปฏิรูปการ
เรียนรูและการปฏิรูประบบบริหาร พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคมมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป จะกระจายอํานาจใหสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง โดยสวนกลางจะทําหนาที่เพียงกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การกําหนด
และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเปนสําคัญ หลักเกณฑและวิธีกระจายอํานาจใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง (มาตรา 39) โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ นับวามีบทบาทสําคัญสูงสุดตอความสําเร็จ หรือความ
ลมเหลวของการบริหารงานโรงเรียน เพราะงานวิชาการจะชวยพัฒนาสติปญญา ความนึกคิดของผูเรียนใหเปนผูที่มี
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร เพื่อประโยชนในการแกปญหาตางๆ ในการดํารงชีวิต 
สมศักดิ์ คงเที่ยง (2545, หนา 192) กลาววา ในสถาบันการศึกษาทุกระดับมีงานสําคัญอยางยิ่งงานหนึ่งท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาควรตองมีความรู  ความเขาใจและใหความสนใจอยางสําคัญยิ่ง  คือ การบริหารงานวิชาการ              
ถาสถาบันการศึกษาหรือสํานักงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแหงใดไมใหความสนใจตอการบริหารงานวิชาการก็
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เทากับวาสถาบันการศึกษาหรือสํานักงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแหงนั้นไมไดปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบ
อยางสมบูรณแบบหรืออาจกลาวไดวาผูบริหารยังมีขอบกพรองในหนาที่อยู ถวิล อรัญเวศน (2545, หนา 6) กลาววา 
กรอบการบริหารงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในปจจุบันแบงเปนงานใหญได  2 งานหลัก ไดแก งานวิชาการ และ
งานสนับสนุนซึ่งประกอบดวย งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานท่ีและงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาท่ี จัดสาระหลักสูตรเพื่อความ
เปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอในสวนที่
เกี่ยวของกับสภาพปญหาของชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 หนวยงานท่ีทําหนาที่รับผิดชอบตอการจัดการศึกษา ก็คือ สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีหนาที่ จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับเด็กทุกคน เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณ พรอมที่จะเปนพลเมืองดี และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางสงบสุข ประสิทธิผลของ
โรงเรียนจะเปนเครื่องบงชี้ความสําเร็จของโรงเรียนไดเปนอยางดีวา  โรงเรียนไดดําเนินการบริหารจัดการประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายเพียงใด ซึ่งการพิจารณาวาโรงเรียนมีประสิทธิผลหรือไมนั้น  ตัวบงชี้ที่สําคัญคือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และอ่ืนๆ เชน บรรยากาศของสถานศึกษา การดําเนินการบริหารจัดการ ใน
แนวคิดของมอทท (Mott, 1972, p. 97 cited in Hoy, & Miskel, 1991, p. 398) กลาววา การท่ีโรงเรียนจะมี
ประสิทธิผลในการบริหารงานเพียงใดนั้น พิจารณาไดจากความสามารถในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ และความสามารถในการแกปญหาการบริหารงานวิชาการ ซึ่งพฤติกรรมผูนําของผูบริหารจะ
สงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางหลีกเลี่ยงไม ได โดยเฉพาะผูบริหารทุกระดับของ
โรงเรียน เพราะผูบริหาร คือกลไกสําคัญอันที่จะทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ
เปาหมายได ทั้งนี้ผูบริหารมีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในโรงเรียนภายใตเงื่อนไข
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งหากผูบริหารมีแนวทางจัดการที่ดีหรือมีมาตรฐานยอมสงผลใหโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของโรงเรียน
และเปนงานท่ีเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียน ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การมอบหมายบุคคลหรือกลุมบุคคล
เพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว ยอมทําใหการบริหารงานวิชาการไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค  นโยบาย และ
วิสัยทัศนของโรงเรียน รวมถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการได  ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและองคกรตางๆ รวมถึงผูที่เก่ียวของทุกฝายตองใหความสําคัญและเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนา การบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะ
ชวยพัฒนาการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกดานๆ รวมท้ังสงเสริมใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพและเกิดประสิทธิผลแกผูเรียน อันจะสงผลไปถึงการพัฒนางานของโรงเรียนในสวนตางๆ 
ใหบรรลุตามจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 โรงเรียนบานทาดินดํา มีขอบขายการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และ
งานบริหารงบประมาณ และจากการที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนในโรงเรียนบานทาดินดํา ไดรวมกับคณะครูในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนตามภารกิจ นโยบายและกลยุทธการดําเนินงานตามกรอบนโยบายของสํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนหรือทองถิ่นเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ไดดําเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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 ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการจากการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานทาดินดําในภาพรวม ตามแนวคิดประสิทธิผลโรงเรียนในแนวคิดของมอทท (Mott, 1972, p. 97 cited 
in Hoy, & Miskel, 1991, p. 398) ประกอบดวย 1) การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 2) การพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ และ 4) การแกปญหาการ
บริหารงานวิชาการ เพื่อนําผลท่ีไดเปนขอมูลในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ ตลอดจนการดําเนินงานของผูที่มีสวน
เกี่ยวของ และใชเปนสารสนเทศท่ีจะเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบานทาดินดําใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เม่ือจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 การศึกษาถึงประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2559 ผูศึกษาไดประยุกตใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน จากแนวคิดของมอทท (Mott, 1972, p. 97 cited in Hoy, & Miskel, 1991, p. 398)                  
ตามรายละเอียดกรอบแนวคิดในการวิจัย ในภาพที่ 1 ดังนี้ 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เอกสาร 

วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ  
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. สถานภาพ  
2. เพศ 
3. อายุ 
4. ระดับการศึกษา 

ประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนบานทาดินดํา 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
   ของนักเรียน 
2. การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 
3. การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหาร 
   งานวชิาการ  
4. การแกปญหาการบริหารงานวิชาการ 
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ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นนําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวอยาง นําขอมูลท่ีรวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน
ของโรงเรียนบานทาดินดํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 ปการศึกษา 2559 
ประกอบดวย ครูผูสอนจํานวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 12 คน (ไมนับรวมและ
กรรมการที่เปนผูบริหารและครู) ผูปกครองนักเรียนจํานวน 396 คน (กําหนดใหนักเรียน 1 คนมีผูปกครอง 1 คน) 
รวมประชากรมีจํานวน 428 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียนของโรงเรียน
บานทาดินดํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2559 กําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ไดมาดวยวิธีการสุมแบบแบง
ชั้น (stratified random sampling) ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางงาย (simple random 
sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 205 คน  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง 
(IOC) ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งในและ
ตางประทศ จากนั้นนําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน นํา
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการ Cronbach โดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98 โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของผูใหขอมูล  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา     
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน ดานการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ และดานการแกปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอรท (Likert) จํานวน 64 ขอ  
กําหนดคาคะแนนดังนี้ (ตาราง Likert’s Scale) 

คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายถึง มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายถึง มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายถึง มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายถึง มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายถึง มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 205 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดวยคาความถี่  (frequency) และรอยละ 
(percentage)  
 ตอนที่ 2 วิเคราะหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยการหาคะแนนเฉล่ีย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย โดยใชเกณฑตามแนวทางของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2545, หนา 100) ซ่ึงมีเกณฑดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย  
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษาดังนี้ 
 1. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดานการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ
ทางบวก ดานการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ และดานการแกปญหาการบริหารงานวิชาการ 
ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
   1.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยโรงเรียนหรือครูมีแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนที่นา
พอใจ และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนท่ีนาพอใจ        
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
  1.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยนักเรียนไดรับการยกยองชมเชยจากสังคมหรือหนวยงานอื่นในการเปน
แบบอยางที่ดี มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนสามารถใชความรูและเทคโนโลยีไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
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   1.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการปรับเปล่ียนและพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยครูมีความรูความเขาใจในหลักสูตรและสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนใชวิธีวัดและประเมินผลการเรียนที่
มีคุณภาพและมีความหลากหลาย และผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
โรงเรียนรวมกับครูและชุมชน  
   1.4 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการแกปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารและครูรับรูปญหาการบริหารงานวิชาการและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เกิดขึ้นรวมกัน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบริหารมีการวางแผน แบงงานและมอบหมายงาน
วิชาการโดยคํานึงถึงความสามารถและความชาํนาญของครูในโรงเรียน และชุมชนใหการยอมรับในความสามัคคีและ
ความรวมมือกันในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบานทาดินดํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทา
ดินดํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แตสถานภาพ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูศึกษาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรง เรียนบานทาดินดําสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดานการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ
ทางบวก ดานการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ และดานการแกปญหาการบริหารงานวิชาการ 
ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากผูบริหารมีความรูความสามารถทําใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
พัชรพงษ สุขแสวง (2551) ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสามารถใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานความสามารถในการ
แกปญหาการบริหารวิชาการ ดานความสามารถในการพัฒนานกัเรียนใหมีเจตคติทางบวก สวนดานความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารวิชาการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณ เพียรพิจิตร 
(2548) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผล
การศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก พิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของบุญเชิด ขําชุม ( 2547) ได
ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยูใน
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ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของชุมพล เปยมศรี (2545) ไดศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปกาสิต โภคพลากรณ (2545) ไดศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ผลการศึกษา
พบวา ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดระยอง อยูในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบานทาดินดํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทา
ดินดํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แตสถานภาพ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจาก ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนชายมีความละเอียดนอยกวาผูตอบ
แบบสอบถามเพศหญิงจึงทําใหมองภาพรวม มากกวาการพิจารณาทีละดานของการบริหาร จึงทําใหผูตอบ
แบบสอบถามเพศชายมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารมากกวาเพศหญิง สอดคลองกับงานวิจัยของปกาสติ 
โภคพลากรณ (2545) ไดศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มี
ความคิดเห็นตอประสิทธิผลโรงเรียน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของบุญเชิด ขําชุม (2547) ไดศึกษาเรื่อง 
การบริหารจัดการศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จําแนกตามขนาด
โรงเรียนและประสบการณในการบริหารไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณ เพียรพิจิตร (2548) 
ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษา
พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามขนาด
โรงเรียนและจําแนกตามบุคลิกภาพของผูบริหาร โดยรวมไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 ดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการศึกษาพบวา โรงเรียนควรพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหเปนท่ีนาพอใจมากข้ึน 
 1.2 ดานการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก จากการศึกษาพบวา โรงเรียนควรสงเสริม ใหนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค พรอมทั้งเชิดชูความดีของนักเรียน 
 1.3 ดานการปรับเปล่ียนและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ จากการศึกษาพบวา ผูบริหารควรเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาโรงเรียนรวมกับครูและชุมชน  
 1.4 ดานการแกปญหาการบริหารงานวิชาการ จากการศึกษาพบวา โรงเรียนควรสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนเพื่อใหชุมชนยอมรับในความสามัคคีและความรวมมือกันในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูใน
โรงเรียน 
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในเขตการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบคนหาจุดเดนและจุด
ดอย พัฒนาจุดเดน และปรับปรุงจุดดอย 
 2.2 ควรมีการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
บานทาดินดําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพ่ือสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมภายใน
โรงเรียน 
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การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดสํานัก
การศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
 
The Operation of Internal Assurance of Educational Institutes of the schools under 
Nakhon Sawan Municipality Education Bureau. 

 
ผูวิจัย  รุงระวี  สุขแยม 
  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา  อุตตมะเวทิน 
 

บทคัดยอ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และนําผลเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา 
เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรคมาจําแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาล
นครนครสวรรคจังหวัดนครสวรรค จํานวน 242 คน และสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ คาที (t-test) และคาเอฟ (F-test)  
ผลการศึกษาพบวา  
 1. สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา 
เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค พบวา สวนใหญมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด เรียง
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X =4.58) รองลงมา ดานการ
ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ( X =4.55) ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ( X =4.50) ดาน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( X =4.49) ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ( X =4.32) 
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ( X =4.25)ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ( X =4.14) และดานการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 4.05) 
 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรคมาจําแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา พบวา ยอมรับสมมติฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: การดําเนินงาน, ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The objective of this study were to study the operating condition of internal 
quality assurance of educational institutes and compare the results of the operation 
condition of internal quality assurance of institutes under Nakhon Sawan municipality 
education bureau, categorized by operation condition and size of the educational 
institutes. The research instrument, a questionnaire was used to collect the data which 
were analyzed by descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation). 

The sample was 242 teachers who teach in schools that under Nakhon Sawan 
municipality education bureau. The T-test and F-test were performed as the hypothesis 
test. 
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The results of this research were mentioned as follow: 
 1. The operating condition of internal assurance of educational institutes, schools 
under Nakhon Sawan municipality education bureau showed that mostly operated at the 
highest level. Considering in terms, the implementation of the education quality 
improvement plan had the highest average ( =4.58), followed by the maintenance of 
education quality assurance system ( =4.55), the annual education quality report ( =4.50),
the system and information management 
( =4.49), the education quality reviews ( =4.32), the education quality evaluation 
( =4.25), the education standard improvement ( =4.14) and the developing plan for 
education quality ( =4.05), respectively.

 2. The compare of internal assurance educational institutes operation of schools 
under Nakhon Sawan municipality education bureau, categorized by operating conditions 
and size of schools showed that hypothesis was statistically significant acceptable at the 
0.05 level. 

Key word (s): operation, internal quality assurance of educational institutes

บทนํา 
 การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหคนมีความรู และคุณสมบัติตางๆ ที่ชวยใหคนนั้นอยูรอดในโลกไดเปน
ประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี , 2545) ดังนั้น 
คุณภาพของการศึกษาจึงมีความสําคัญมาก คุณภาพทางการศึกษานั้นจะสะทอนคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ 
ซึ่งเปนผลผลิตจากการจัดการศึกษาในปจจุบัน สถานศึกษาในประเทศไทยสวนใหญยังมีความเหลื่อมล้ําและไม
ทั่วถึงในดานงบประมาณและบุคลากรทางการศึกษา หรือแมแตปจจัยอื่นๆท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา อาทิเชน ความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาที่คอยใหความสนับสนุน และรวมไปถึงการ
ติดตามชวยเหลืออยางใกลชิดของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสวนทองถ่ิน ทําใหมีผลกระทบตอคุณภาพทาง
การศึกษา อีกทั้งยังไมรวมถึงสถานศึกษาที่เปนเอกชน ท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการดวยตนเอง    
จึงทําใหมีความแตกตางกันทางคุณภาพทางการศึกษา ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขึ้น เพื่อนําไปสูการมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ , 
2542) 
 แมวาการประกันคุณภาพจะมีไดระยะหนึ่งแลว คือ หนึ่งรอบทศวรรษที่ผานมา (พ.ศ.2542 – 2551) 
นับเปนระยะเวลากวา 10 ป ที่มีการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น แตก็ไมพนการถูกสังคมวิพากษวิจารณ วา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษานั้นเปนแคการทําบังหนาเทานั้น ไม ไดสรางระบบประกันคุณภาพอยางจริงจัง
และมีมาตรฐานตามสิ่งที่ควรจะเปน ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎกระทรวงใหมวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2551 
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดวยการมีสวน
รวมกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ และตองมีการดําเนินงานท้ัง 8 ประการ ดังนี้ (1) กําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา (2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (3) 
จัดระบบบริหารงานและสาระสนเทศ (4) ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด (5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(6) ประเมินคุณภาพภายใน (7) จัดทํารายงานประจําป และเสนอบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (8) มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมขององคกรท่ียั่งยืน ทั้งนี้ เพ่ือใหเขาสูระบบการพัฒนา
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางแทจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของคนไทยชี้ใหเห็นวาศักยภาพดานการศึกษาของคนไทย ไมอยูในเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาที่ตั้งไวหรือแมกระท่ังระดับการศึกษาภาคบังคับ แตเกณฑการพัฒนาดานการศึกษาไทยกําลัง
ไปในทางที่ดีขึ้น จากปที่ผานมาพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของคนไทยเพ่ิมข้ึนทุกป จากการเปรียบเทียบดัชนี
คุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ของเวิลดอี โคโนมิคฟอรั่ม หรือ เวที เศรษฐกิจโลก            
(World Economic Forum : WEF) ป พ.ศ.2557 – 2558 พบวาเกณฑการศึกษาของคนไทยยังต่ํากวาประเทศ
เพื่อนบานในอาเซียน อาทิเชน สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส หรือแมกระท่ังลาวเองท่ีเคยมีการศึกษา
ที่ลาหลังกวาประเทศไทยเรา  
 ปจจุบัน โลกกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตลอดจน
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่แทบกลาวไดวาตามไมทันก็วาได จากความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหเกิด
ขอมูล แหลงขาวสาร และความรูใหมเกิดขึ้นอยางมากมาย ทําใหผูที่มีความเกี่ยวของดานการศึกษาตองมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหมๆ เพื่อใหทันสมัยไมลาหลังเทคโนโลยี เพราะบางทีผูเรียนอาจรูสึกวาครูผูสอน
ใหความรูไมเทากับอินเตอรเน็ตในปจจุบัน จึงตองมีหลักประกันวาครูผูสอนเปนผูใหความรูอยางแทจริง ท่ี
เทคโนโลยีก็ไมสามารถทดแทนได สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 กลาววา 
“การกําหนดใหสถานศึกษาตองมีการประเมินในทุกป และตองพรอมตอการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ทุกๆ 5 ป” นับไดวาเปนการเพิ่มแรงกดดันใหผูที่เกี่ยวของทางการศึกษา ทั้งผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเรงพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาของตนใหไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
 นอกจากนี้ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะตอง
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรคพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 – 18 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกรูปแบบ อันไดแก เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด 
(อบจ.) มีอํานาจในการจัดการศึกษา ซึ่งถือวาเปนระบบสาธารณะประเภทหนึ่ง กําหนดใหกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)เพื่อใหผูเรียนในสังกัด
เทศบาล มีความรูทัดเทียมกับผูเรียนในเขตการปกครองอ่ืนๆ เปนการสงเสริมข้ันพื้นฐานท่ีองคการเทศบาลนคร
นครสวรรคพึงปฏิบัติ ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค จึงมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสืบคนแนวทางการแกไขปญหาดานตางๆ ตามการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามความ
เปนจริง เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาลนครนครสวรรคตอไป (แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค, 2555 - 2559) 
 ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) เปนโรงเรียนที่อยูในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค ไดรับการ
สงเสริมพัฒนาใหมีการพัฒนาดานการศึกษา เพื่อใหอยูในเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามบัญญัติกระทรวงการศึกษาธิการ พ.ศ.2559 มีจํานวน 4 มาตรฐาน ซ่ึงประกอบไปดวย (1) ดานการ
พัฒนาผูเรียน (2) กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา (3) กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ (4) ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหผูเรียนสามารถอาน
ออก เขียนได สื่อสารเปน คิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้นได ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปน แตเมื่อพิจารณาตามผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือแลว ผูวิจัยพบวา โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรเหนือยังไมรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหจําเปนตองมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น หรืออาจเปนเพราะโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ทําใหสภาพการเรียนการ
สอนอยูในเกณฑที่นาเปนหวง  
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 จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ช้ีใหเห็นวาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น
สําคัญและควรจัดใหมีการสงเสริมใหมีการดําเนินงานดังกลาว เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษาที่ไดรับมาตรฐาน เพื่อใหไดประสิทธิภาพที่นาพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยเองจึงสนใจที่จะ
ทําวิจัยเกี่ยวกับ “การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา 
เทศบาลนครนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค ” ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศให ใช           
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พุทธศักราช  2559        
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ) เพื่อพัฒนาและสงเสริมมาตรฐานการเรียนรูใหแกเด็กในโรงเรียน
เทศบาลวัดไทรเหนืออยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อใหไดประสิทธิผลท่ีมีคุณภาพกับประเทศชาติตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
 2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
ตัวแปรอิสระ กําหนดจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของของ วิฑูรย หนูขาว (2557) ประกอบดวย ขนาด

ของสถานศึกษา และสถานภาพในการปฏิบัติงาน  
ตัวแปรตาม ไดแก สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กําหนดจาก

การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของของ สําราญ วิรุณพันธุ (2553) โดยแบงจําแนกออกเปน 8 ดาน ประกอบดวย การ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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โดยการกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังกลาว ผูวิจัยดําเนินการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงานวิจัย และเปนแนวทางในการคนหาคําตอบ ดังภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิด
การวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. สรางแบบสอบถามฉบับราง ตามขอบขายและเนื้อหาท่ีกําหนด มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคอรท (Likert type)  
 3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะ 
แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 4. นําแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อทําการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใชโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคํา
จํากัดความที่ใชในการศึกษาโดยใชวิธีหาคา Index of Item Objective congruency (IOC) จากนั้นคํานวณหา
คา IOC คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ไวจัดทําเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไป ผลการวิเคราะหไมมีขอตัดท้ิงหรือปรับปรุง 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) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
โดยตองผานเกณฑ 0.80 ข้ึนไป จึงจะสามารถนําไปใชได 
 8. ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย  

ตัวแปรอิสระ 

 
1.ขนาดของสถานศึกษา 

 
 
 

2. สถานภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ตัวแปรตาม 

สภาพการดําเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
2. การจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํป 
8. การผดุงระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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 9. การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษานําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาตางๆ 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
   9.1 วิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเทียบกับเกณฑการแปล
ความหมาย  
   9.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศและ
ประสบการณ โดยใชสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม โดยการทดสอบ
คาที (t-test) หรือการทดสอบคาเอฟ (F-test)  

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพใน
การปฏิบัติงานเปนครูที่เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 49.2 โดยอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 48.3 
  จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค สามารถสรุปเปนรายดานไดดังนี้  ดานการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูใน
ระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.49 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ดานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป อยู
ในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค สามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังนี้ 
 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา อยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะครูมีการกําหนดผูรับผิดชอบใน
การศึกษา วิเคราะหมาตรฐานการศึกษา และตัวบงชี้ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยการเนนจุดเดน ที่สะทอนอัตลักษณและมาตรการสงเสริมของสถานศึกษา ให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกาศคาเปาหมายใหผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาไดรับทราบดวยวิธีการที่หลากหลายได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เวียงจันทร พรไชยา 
(2555) ทําการศึกษาเก่ียวกับ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนยอํานวยการเครือขายกุดบาก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา สถานศึกษาของศูนยอํานวยการเครือขายกุด
บาก มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา อยูในระดับมาก เชนกัน ซึ่งหมายถึงสถานศึกษามีมาตรการการพัฒนา
สถานศึกษาอยางมีเปาหมาย ดวยวิธีการหลากหลาย และทําไดประสบผลสําเร็จ  
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 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะครูมีการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นมา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ยาการียา อาแว (2554) ทําการศึกษาเกี่ยวกับ สภาพ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 3 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ 
มาก เชนกัน ซึ่งหมายถึง ผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 มีวิสัยทัศนที่
กวางไกลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายของการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 เนนใหมีการปฏิบัติอยางเปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่องโดยสงเสริมใหหนวย
ปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปญหา ความตองการ และใหความสําคัญกับการใชขอมูล
สารสนเทศเปนปจจัยหลักในการวางแผนรวมกันระหวางบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีสวน
เกี่ยวของ สถานศึกษาจะตองมีการระดมสมองในการวิเคราะหสภาพภายในและภายนอก เพื่อใหไดขอสรุปใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีตอบสนองความตองการของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เปนผู
ใหบริการและสอดคลองกับความปรารถนาของผูมีสวนเก่ียวของกับการรับบริการทางการศึกษา  
 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปนเพราะการบริหารการศึกษามี
ระบบการวิเคราะหสภาพปญหา โดยการจัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดาน 
คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป หรือรูปแบบอื่น ๆ ใหเปน
หมวดหมู ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน มีความสะดวกในการเขาถึงและการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กชพร ชนะชัย (2556) ทําการศึกษาเกี่ยวกับ สภาพการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับ 
มากที่สุด เชนกัน ซึ่งหมายความวาโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มี
การจัดระบบการบริหารงานสถานศึกษาไดครอบคลุมทุกปญหาไดเปนอยางดี  
 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปนเพราะครูมีการ
ดําเนินงานโครงการ กิจกรรมท่ีอยูในแผนปฏิบัติการประจําป ใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค ท่ีครอบคลุมทุก
โครงการในแผนปฏิบัติการประจําป ทําใหผูรับผิดชอบโครงการและผูเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
และความรับผิดชอบตามที่กําหนด และ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เทพฤทธิ์ บุญศีลพรอม (2553) 
ทําการศึกษาเก่ียวกับ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 พบวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 2 มีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด เชน กัน ซึ่งหมายถึงวา การดําเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
เปนไปตามแผนนั้น จะตองมีบุคลากรเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน และตรงตามสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาตองการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแผนพัฒนาตามที่ตั้งไว 
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 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา อยู ในระดับ มากที่สุด อาจเปนเพราะมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ มีการสรางความรู ความเขาใจ ตลอดจนรวมวางแผนกําหนดภารกิจ 
และปฏิทินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ ทั้งระดับบุคคล และระดับสถานศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ
ทุกฝายมีสวนรวม อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กชพร ชนะชัย (2556) 
ทําการศึกษาเก่ียวกับ สภาพการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด เชนกัน ซึ่งหมายความ
วาโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3มีการรวมกันวางแผนคุณภาพ
การศึกษา โดยการหม่ันตรวจสอบคุณภาพเปดโอกาสใหทุกฝายเขามารวมกันแกไขปญหา  
 การประเมินคณุภาพการศึกษา 
 ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปนเพราะครูมีการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใชเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมทุก
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการไดรับความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผูมีสวนเก่ียวของในการใหขอมูล เปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิฑูรย 
หนูขาว (2557) ทําการศึกษาเก่ียวกับ ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา สถานศึกษาชลบุรีมีปญหาการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงสถานศึกษามีศักยภาพในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาไดอยางครอบคลุม 
และไดรับความรวมมือจาก ครู และผูบริหารในการประเมินทําใหติดปญหาในทํางานไดนอยมาก 
 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
 ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป อยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปนเพราะผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานทุกฝาย มีการสรุปและจัดทํารายงานประจําปที่
เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะทอนคุณภาพผู เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัด
การศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบของหนวยงานตนสังกัด ไดเปนอยางดี 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บัณฑิตา ตะวันหะ (2557) ทําการศึกษาเกี่ยวกับ การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 1 พบวา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 มีการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป อยูในระดับ มากท่ีสุด ซึ่งหมายความวา ผูบริหาร ครูวิชาการ และครู มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
เปนอยางดีโดยการรวมกัน สรุปรายงานเพ่ือใหเห็นถึงปญหาของผูเรียน และหาแนวทางในการแกไขปญหาการ
เรียนการสอนตอไป 
 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มากที่สุด อาจเปนเพราะครูมี การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการพัฒนาคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลายและเหมาะสม โดยการนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดจาก
การวิเคราะห สังเคราะห มาใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนา
ตนเอง ใฝเรียนรูจนเกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเร่ืองตาง ๆ อยางหลากหลาย และการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและของหนวยงานท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ โดยใหผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บัณฑิตา ตะวันหะ 
(2557) ทําการศึกษาเก่ียวกับ การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 มีการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด ซ่ึงหมายความ
วา ผูบริหาร ครูวิชาการ และครู ทุกคนมีสวนรวมในการหาหนทางในการวิเคราะหปญหาในการเรียน เพื่อ
สังเคราะหปญหาและชวยกันหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
  1. จากการศึกษาพบวา ผูบริหาร ครูวิชาการ และครู ทุกทานมีสวนรวมในการหาแนวทางในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค ใหดีขึ้น โดยการ ตรวจสอบ ประเมิน จัดทํารายงานประจําป และผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหเปนไปในแนวทางท่ีมีสวนรวมไดวางแผนไว ซึ่งเปนการปฏบัติงานท่ีทุกฝายตองทํางาน
รวมกันอยางตอเนื่องเพื่อใหคุณภาพการศึกษาดีขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาอื่นที่กําลังมีปญหาในการการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงควรนําแนวทางของโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนคร
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ไปปรับใชเพื่อพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาตอไป 
  2. สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค มีแตกตางกัน ในดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และ
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจเปนเพราะโรงเรียนแตละขนาดมีการ การจัดทําแผนในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาไมเหมือนมันกัน ซึ่งมีหลายปจจัย เชน จํานวนนักเรียน เปนตน ดังนั้นแตละโรงเรียน
ควรมีมาตรฐานการพัฒนางานประกันคุณภาพที่เหมาะสมของแตละโรงเรียนไป เพื่อใหสอดคลองกับกับปญหา
ของโรงเรียนนั้น 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค แตละขนาด เพื่อหาวิธีแกไขใหเหมาะสมกับ
ขนาดโรงเรียน 
  2. ควรทําการศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อ
เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากับโรงเรียนที่ยังมีปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 
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ความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน  โรงเรียน
เทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ  

TEACHER’S CONTENTMENT ON SCHOOL ADMINISTRATOR IN STUDENT 
AFFAIRS OF PLUKPANYA MUNICIPAL SCHOOL UNDER PATRONAGE  
 
ผูวิจัย   รุงรัตนาภรณ โทนออน 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียน

ดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ จําแนกตาม เพศ และ
ประสบการณ ประชากรคือ ครูผูสอนในโรงเรียน จํานวน 139 คน กลุมตัวอยางไดจากการคํานวณโดยใชตาราง 
Krejcie และ Morgan จํานวน 103 คน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคาที ( t-test) และ F-test ผลการวิจัยพบวา ครูมีความพึงพอใจตอผูบริหาร
โรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน ภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานบุคลากรมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดานสนับสนุน ดานยุทธศาสตรการบริหาร และดานการติดตาม
ประเมินผล ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบพบวา ครูที่มีเพศ และประสบการณ ตางกันมีความพึงพอใจ ไม
แตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ครู, ผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน 

 
Abstract  

The purpose of this study was to study teacher’s contentment on school 

administrator in student affairs of Plukpanya municipal school under Patronage. Sample, 
a Krejcie and Morgan table was obtained, was 103 teachers out of 139 populaces. An 
instrument used for collecting the data was a 2-part questionnaire. Part 1 was a check list. 
Part 2 was a 5-level rating scale questionnaire. The data were analyzed by statistics of 
percentage, mean, and standard deviation. The result showed that, teacher’s contentment 

on school administrator in student affairs of Plukpanya municipal school under Patronage 
was at high level. Considering each aspect, advantage from activity was the high mean 
score, and followed by personal administration, supporting, strategic management and
evaluation, respectively. The comparison with sex and work experience were not 
satisfactory.

Keyword : Satisfaction, Teacher, contentment on school administrator in student affairs.
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บทนํา 
 ตามทฤษฎีและหลักการศึกษา มีความเชื่อมั่นวาการศึกษาเปนกระบวนการ พัฒนาคนท่ีทําใหเกิดการ
เรียนรูมีความเจริญงอกงามดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ซึ่งรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาคนอยางตอเนื่อง เพราะคนเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางยิ่งของประเทศชาติ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห งชา ติ  ฉบับที่  9  สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแหงชา ติ                   
(2545, หนา 12-13) ไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาคนท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของ
คนไทย โดยยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดลอม พัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปนคนดีมีคุณธรรมและซื่อสัตยสุจริต ซ่ึงสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษา        
(2542, หนา 7) กําหนดวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและ
จิตใจ มีสติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข ซึ่งจะตองสรางใหคนไทยหรือเด็กไทยเปนคนเกง ดี มีความสุข ในกระบวนการเรียนรูตองมุง
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รูจักรักษา และสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริม
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ใฝเรียนและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง อันเปนการมุงเนนในกระบวนการเรียนรูความสามารถ 
และคุณลักษณะที่ดีในหลายประการเพื่อที่จะสรางเด็กไทยในอนาคตใหมีคุณภาพ ซึ่งในกระบวนการเรียนรูนั้น
สถานศึกษาจะตองจัดใหเกิดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 
ความถนัดของผูเรียนใหมีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญกับสถานการณ การประยุกต
ความรูประสบการณมาใชในการปองกันและแกปญหา สงเสริมบรรยากาศ สภาพแวดลอม เพ่ือใหมีความรอบรู
รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ดังที่ วัลลี หลีสันติพงษ (2542, หนา 12) 
กลาววา จะตองพัฒนามนุษยในฐานะเปนมนุษย โดยมุงหมายใหคนเปนคนมีคา มีชีวิตท่ีดีงาม เปนมนุษยที่
สมบูรณ มีความสุขและมี  
 การจัดกิจกรรมนักเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว การจัด
กิจกรรมนักเรียนเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียน การสอน มีความสําคัญ และจําเปนตอนักเรียนอยางยิ่งในการ
สงเสริมความถนัด ความสนใจ รูจักปรับตนเองเปนผูนํา และผูตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และส่ิงสําคัญคือ 
การสรางเสริมประสบการณการเรียนรูทําใหเกิดทักษะ เจตคติและบุคลิกภาพ อันนําไปสูการเปนพลเมืองดีมี
คุณภาพของสังคมและประเทศชาติในอนาคต  
 กิจกรรมนักเรียนเปนสวนหน่ึงที่สงเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนใหกวางขวางย่ิงข้ึน เพ่ือสนองความ
สนใจ สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางอุปนิสัยของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (2535, หนา 3) โดย
ถือวากิจกรรมนักเรียนเปนภารกิจหลักของโรงเรียน ท่ีจะชวยใหนักเรียนมีความเจริญงอกงามในทุกๆดาน เปน
การสงเสริมใหนักเรียนมีความรูทางวิชาการที่ดียิ่งข้ึน และไดเพ่ิมจํานวนชั่วโมงเรียนกิจกรรมขึ้นดวย กิจกรรม
นักเรียนทุกประเภทไดรับการยกยอง วาเปนประโยชนแกโรงเรียนและนักเรียนอยางมาก แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุงเนนที่จะเสริมสรางประสบการณตรง และการกระตุนใหนักเรียนมีกระบวนการ
คิดทางวิทยาศาสตร ทางโรงเรียนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงประเด็นนี้มาก จึงใหความสําคัญกับฝายกิจกรรม
นักเรียน โดยใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ ใหแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะและ
แนวคิดดังกลาวใหมากที่สุด รวมไปถึงมีการกําหนดบทบาท กําหนดนโยบาย การจัดกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน
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ตอการจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดใชความคิดเชิงสรางสรรค และพรอมกันนั้นก็เปนกิจกรรมที่สรรคสรางพัฒนา
สังคมไปพรอมกัน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอสังคมในสวนหนึ่งและถือเปนการพัฒนาตัวนักเรียนเอง ซ่ึงเปนสิ่ง
ที่จะตองปรากฏในสังคมคือ เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคาอยางแทจริง  ยังสงผลใหเกิดความ
เจริญรุงเรืองทางสังคมในอันดับตอไป 
 ดังนั้น การบริหารกิจกรรมนักเรียนจึงเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนานักเรียนใหมีความสมบูรณ 
เกง ดี และมีความสุข ดังที่ วิลเลียมสัน (อางถึงในสําเนาว ขจรศิลป) ไดกลาววา งานกิจกรรมนักเรียน เปน
ศูนยกลางในการพัฒนานักเรียนใหเปนคนท่ีสมบูรณ สอดคลองกับ จิตรา ทองเกิด (2540, หนา 30) ซ่ึงกลาววา 
กิจกรรมเปนสวนหนึ่งของการใหการศึกษา สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมขึ้น เพ่ือชวยใหนักเรียนไดแสดงความ
สนใจ ความถนัดตามธรรมชาติอยางแทจริง กิจกรรมจะเปนเครื่องมือ ชวยอบรมใหนักเรียนปรับปรุงตนเองใน
การทํางานรวมกับผูอื่น รูจักหนาที่ความรับผิดชอบและความเสียสละเพื่อสวนรวม ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี
ในระบอบประชาธิปไตย เปนการสรางเจตคติที่ดีและพัฒนาบุคลิกภาพอันพึงประสงคใหเปนคนที่มีคุณภาพ 
เชนเดียวกับ เอกวิทย ณ ถลาง (อางถึงใน เอี่ยม สมใจ 2541, หนา 78) ไดสรุปวา บุคลากรที่มีคุณภาพ
ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณภาพ ท่ีมีความรูดี ฝมือดี มีความรับผิดชอบทํางานสําเร็จตามเปาหมาย อีกสวนหนึ่ง 
คือ คุณภาพของการเปนคนสมบูรณแบบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีศิลปะการดํารงชีวิตท่ีสมบูรณ ดังนั้น 
สถานศึกษาจึงตองปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณภาพครบท้ัง 2 สวน ซ่ึงตองใชกระบวนการ เวลา สภาพแวดลอมใน
การปลูกฝงสรางสม  
 ซึ่งงานกิจกรรมนักเรียนมีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพดังกลาว ในการจัดการบริหารงาน
กิจกรรมนักเรียนนั้น พบวายังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาสวนหนึ่งยัง
ไมตอบสนองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค จึงจําเปนตองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการจัด
กิจกรรม สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการวิเคราะห มีความสามารถในการ
แกปญหาและมีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งปญหาในการบริหารกิจกรรมนักเรียน คือ ปญหาเก่ียวกับครูที่ปรึกษา
กิจกรรมขาดแคลน และการขาดแคลนบุคลากรการทํางานรวมกัน การขาดความรู ความสามารถ และการเอาใจ
ใสปญหาตัวนักเรียน การขาดการสนับสนุนจากผูปกครอง ปญหาดานงบประมาณที่ใชดําเนินการ ปญหาเรื่อง
การจัดเวลา ปญหาดานอาคารสถานที่ โดยปญหาดังกลาว เปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในการจัดการให
ปญหาเหลานี้นอยลงหรือหมดส้ินไป โดยเร่ิมจากการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับผิดชอบกิจกรรมนักเรียน ซ่ึง
หมายถึงความพึงพอใจของครู เพราะความพึงพอใจเปนเรื่องสําคัญตองตระหนักและตองคํานึงอยูเสมอ ทั้งนี้
เพราะความพึงพอใจของบุคคล ในองคการมีผลตอความสําเร็จของงานและองคการ องคการใดก็ตาม หากบุคคล
ในองคการไมพึงพอใจในการงาน ก็จะเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหผลการปฏิบัติงานตํ่า คุณภาพของงานลดลง มีการ
ขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจกอใหเกิดปญหาทางอาชญากรรม และเปนปญหาทางวินัยไดอีกดวย แตในทาง
ตรงกันขามหากบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน เปนเคร่ืองหมายใหเห็นการบริหารงานที่ดี และผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย เกศินี ทีปประสาน (2539, หนา 1)  

จากขอความขางตนผูวิจัยสรุปไดวา การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนนั้นตองอาศัยบุคลากร การ
สนับสนุนทุกดาน ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินเพ่ือใหงานกิจการนักเรียนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับผูเรียน ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตองใหการสนับสนุนทุกๆ ดาน เพื่อเปนแรงกระตุนและสงผล
ใหการจัดกิจกรรมนั้นๆ ดําเนินผลอยางประสบความสําเร็จ ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอ
ผูบริหารโรงเรียน ดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ  เพ่ือใช
เปนขอมูลในการวิเคราะหตนเองของผูบริหารในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมใหครูมี
แรงจูงใจในการจัดกิจกรรมนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
วิจัยนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดานการจัดกิจกรรมนักเรียน          
โดยจําแนกตามเพศ และประสบการณการทํางาน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากรที่ใชในการศึกษาควาในเรื่องนี้ ไดแก ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระ
อุปถัมภฯ ปการศึกษา 2559 จํานวน 139 คน 
   2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาควาในเรื่องนี้ ไดแก ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระ
อุปถัมภฯ ซึ่งปฏิบัติหนาท่ี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โดยการประมาณคาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช
ตาราง Krejcie และ Morgan จึงใชกลุมตัวอยาง 103 คน  
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) เก่ียวกับเพศและประสบการณการทํางานของครูผูสอน  
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอผูบริหารโรงเรียน

ดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ จํานวน 4 ดาน คือ  
   1) ดานบุคลากร      จํานวน 6 ขอ 
   2) ดานการสนับสนุน    จํานวน 12 ขอ 
   3) ดานยุทธศาสตรการบริหาร    จํานวน 8 ขอ 
   4) ดานการติดตามประเมินผล    จํานวน 9 ขอ  
  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการหามาตราสวนประมาณคา  (Rating 

Scales) โดยการใชเกณฑระดับความคิดเห็นแบงออกเปน 5 ระดับ ตามแบบลิเคอรท (Likert Five Rating 
Scale) โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถามดังนี้ 

สถานภาพทั่วไปของครู 
1. เพศ 
2. ประสบการณการทํางาน 
  
      
 

ความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียน ดาน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล
ปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ ท้ัง 4 ดาน คือ 

1.  ดานบุคลากร 
2.  ดานการสนับสนุน 
3.  ดานยุทธศาสตรการบริหาร    
4.  ดานการติดตามประเมินผล 
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   5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
   1  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
  เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักคําตอบ ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะห โดย

ใชแนวความคิดของ เบสท (John W. Best) (Best. 1981 : 182) ดังนี้  
   คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
  ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน 

ภายในโรงเรียนลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบคําถามปลายเปด 
 3. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและปรับปรุงเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ นําผลการศึกษามาพัฒนาและ 
ปรับปรุงเคร่ืองมือโดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา  
  ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามโดยนํา
แบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คนตรวจสอบ และนํามาปรับแกไขเนื้อหา โดยใชขอที่มีคาดัชนีความสอด
คลอง IOC (index of Item objective congruence ) ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป 71 Rensis Likert, New Pattern 
of Management (New York : McGraw – Hill Book Company, 1961), 74. 42  
  ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช try out) กับผูใหขอมูลใน 
สถานศึกษาที่ไมใชประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาระดับชั้น ครูผูสอน และกรรมการ สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ ทั้งส้ิน 30 คน  
  ขั้นที่ 4 นําคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามกลับมาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach) 72 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (D-coefficient) ซึ่งคาความเชื่อมั่นของ แบบสอบถามมี
คาเทากับ .965 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวางแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
  1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพ่ือขออนุญาตเขาทําการเก็บรวบรวมขอมูล  
  2. นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลไปย่ืนตอโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา  ในพระ
อุปถัมภฯ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อขออนุญาตเขาทําการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3. ขอความรวมมือจากคณะครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ โดยใชกลุม
ประชากรที่เปนครู จํานวน 103 คน โดยชี้แจงวัตถุประสงค และประโยชนของแบบสอบถามดวยตนเอง ตามวัน
เวลาที่นัดหมายกับทางโรงเรียนและเก็บกลับคืนทั้งหมดดวยตนเองไดแบบสอบถามคืนจํานวน 103 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100 
  


�
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 5. การวิเคราะหขอมูล 
  1. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณในการตอบ เพื่อเตรียมนําขอมูลไป
วิเคราะห 
  2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
  3. ทําการวิเคราะหขอมูลและแปลผลตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหโดยวิธีการแจกแจง
ความถี่และรอยละ และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  

  ตอนที่ 2 ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดาน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ นําผลท่ีไดมาวิเคราะห โดยการ
หาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายคะแนน 
  ตอนท่ี 3 ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารกิจกรรมนักเรียน ภายใน

โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ นําผลท่ีไดมาวิเคราะห โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 

  4. การกําหนดเกณฑและแปลความหมายคะแนนผูวิจัยกําหนดเกณฑสําหรับวัดระดับความพึง
พอใจของของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ใน
พระอุปถัมภฯ โดยนําคาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนเปนตัวกําหนดเกณฑในการแปลความหมาย ผลการวัดระดับ

ความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา 
ในพระอุปถัมภฯ โดยใชเกณฑตามแนวความคิดของ เบสท (Best. 1981 : 182) ดังนี้  

  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) 

  2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 2.1 คารอยละ (Percentage) 
 2.2 คาเฉลี่ย ( X ) 

 2.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ มีผลสรุปดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 103 คน เปนเพศชาย จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 18.4 เพศหญิง 

จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 84.6 มีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 
29.1 มีประสบการณการทํางานต้ังแต 10-20 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 37.9 มีประสบการณการทํางาน
มากกวา 20 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 33.0  
ครูมีความพึงพอใจตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาใน
พระอุปถัมภฯ เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.72) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา     
ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.86) รองลงมาคือ ดานสนับสนุน ( X = 3.77) ดานยุทธศาสตรการบริหาร     
( X = 3.66) และดานการติดตามประเมินผล ( X = 3.59) ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน  โรงเรียน
เทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ โดยภาพรวมมีความเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามี
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานบุคลากร รองลงมาคือ ดาน
สนับสนุน ดานยุทธศาสตรการบริหาร และดานการติดตามประเมินผล ตามลําดับ เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล
ปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ มีบุคลากรจํานวนมากเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและสวนใหญมีประสบการณการ
ทํางานคอนขางสูง อีกทั้งมีการจัดโครงสรางระบบการศึกษาอยางชัดเจน มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงานในแตละ
ฝายตามโครงสรางการทํางานเปนทีม ไดรวมมือกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดทําแผนปฏิบั ติ
งานและใชจายงบประมาณประจําป ใชเปนกรอบในการดําเนินงานมีการตรวจสอบ และสรุปการปฏิบัติงานใน
รอบปที่ผานมาอยางชัดเจนโปรงใส สถานศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และรวมกันพัฒนาการศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ กลุมผูบริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน มีภาวะความเปนผูนํา และกระตุนใหทุกคนรวมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โรงเรียนมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และมีกลยุทธที่ชัดเจนในการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จากเหตุผลดังกลาวทําใหความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหาร
โรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษา
ของ สงัด กระจาง (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรม การบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 ผลการวิจยัพบวา ความพึงพอใจ
ของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 1 ในภาพรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก  

สามารถอภิปรายเปนรายดานไดดังนี้ 
1.1 ดานบุคลากร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

คณะครู นักเรียน และชุมชน รับรูบทบาทหนาที่ของครูที่ทํางานกิจกรรม นักเรียน รองลงมาคือ คัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมในการทํางานกิจกรรมนักเรียน ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระ
อุปถัมภฯ มีบุคลากรครูเพียงพอตอนักเรียน และมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่จําเปน มีบุคลากร
จํานวนครูที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน สามารถดูแลใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่เกิดปญหาไดอยางท่ัวถึง 
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และครูมีความรูความสามารถตรงตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายในการสอน มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับครูและ
นักเรียน มีระบบการมอบหมายงานที่ชั้นเจน อีกท้ังโรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม ครูทุกคนใน
โรงเรียนไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู ครูจึงมีความพึงพอใจ ในการทํางาน สอดคลองกับ
การศึกษาของ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ถาวร วิชาผง (2540 : 65 -66) ซ่ึงพบวา โรงเรียนมีบทบาทและ
ความรับผิดชอบตอการพัฒนานักเรียนในการ ดําเนินการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยใหแกนักเรียน โดย
คํานึงถึงพัฒนาการของผูเรียนเปนหลัก สวนขั้นตอนที่สําคัญในการปลูกฝงคือการใหความรูการสรางเจตคติและ
การฝกปฏิบัตินอกจากนั้น การกระทําในรูปของกระบวนการกลุมและการปลูกฝงวิถีชีวิตประชาธิปไตยโดยการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ สนับสนุน เชน กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมชมรม ชุมนุม ทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูเรียน ดังนั้นผูรับผิดชอบงาน ดานการบริหารกิจการนักเรียน ควรมุงเนน ปรับพฤติกรรมของนักเรียน 
ใหมีคุณลักษณะนิสัยในเรื่อง ความมีระเบียบวินัย หนาที่ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลาคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค 8 ประการและการประพฤติตนเปนคนดีของสังคม 

1.2 ดานการสนับสนุน โดยภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ขอท่ีมีระดับ
คาเฉล่ียสูงสุดคือ สรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูอาจารย นักเรียน ผูปกครองกับโรงเรียน และหนวยงานตางๆ 
รองลงมา คือ ใหการดูแลดานการปกครองและวินัยของนักเรียนใหรูจักปกครองตนเอง ในรูปของสภานักเรียน
หรือคณะกรรมการนักเรียน โดยยึดหลักประชาธิปไตย ทั้งนี้อาจเปนผลมาจาก เพราะมีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการเรียนรูโดยเนนประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ พรอม
ทั้งคํานึงถึงความแตกตาง ระหวางบุคคล ปลูกฝงใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝ รูใฝ เรียน มีนิสัยรัก
การเรียนรูตลอด คณะผูบริหารมีการบริหารจัดการเงินงบประมาณอยางถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบไดมี
การใชเงินงบประมาณอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ มกีารสนับสนุน และสงเสริมใหครูพัฒนาตนเองในหนาท่ีที่
รับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร อินทรจันทร (2545 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจ
ของครูตอการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครู
ตอการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
ผูบริหารโรงเรียนไดสนับสนุน ใหครูพัฒนาตนเองในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่องและท่ัว ถึงดังนั้นผูรับผิดชอบ
งานดานการบริหารงาน งบประมาณ ควรมีการจัดบริการใหบุคลากรของโรงเรียน จัดแบงพัสดุใหเพียงพอกับ
ฝาย/กลุมสาระฯ/ หนวยงานอยางเพียงพอ มอบหมายงานอ่ืน ๆ ใหกับบุคลากร ใหความเขาใจ ความรูและความ
ถนัด ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ และสรางความชัดเจนโปรงใสในการดําเนินงานดานการเงิน การบัญชี      
อยางถูกตอง  

1.3 ดานการยุทธศาสตรการบริหาร โดยภาพรวมพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ขอท่ีมี
ระดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ วางแผนและทําโครงการของฝายกิจกรรมนักเรียนใหเหมาะสมกับสภาพสั งคมและ
โรงเรียน รองลงมาคือ ควบคุมการดําเนินงานกิจการนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายและโครงการที่กําหนดไว  
ทั้งนี้ อาจเปนเพราะโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ ไดดําเนินโครงการและกิจกรรตางๆ ตามแผน
ที่วางไวอยางเปนระบบ เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษการกําหนดกิจกรรมนักเรียนตองมีแผนรองรับ 
โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมของโรงเรียนและสภาพสังคมของนักเรียนเปนสําคัญ และดําเนินการตามแผนที่วางไว
อยางเครงครัด ครูจึงมีความพึงพอใจในยุทธศาสตรการบริหารในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เชาวลิต 
จงมี (2547 : บทคัดยอ) ซึ่งพบวา ไดการบริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาการ สนับสนุนใหครูมีขวัญ กําลังใจในการทํางาน การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
การ จัดระบบและพัฒนางานดานตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานใหประสบผลสําเร็จเปนที่นา
พอใจและสงเสริมการพัฒนาตนเองของครูมีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยครูมีสวนรวมในการ วางแผน รวมคิด
รวมปฏิบัติเปนเจาของผลงานรวมกันเกิดความรับผิดชอบในงานรวมกัน มีการประสานความรวมมือกันระหวาง
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โรงเรียน สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหาร จัดการ นิเทศกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานสรางขวัญ และกําลังใจ ทาใหครูเกิดความสบายใจในการทํางาน เกิดกําลังใจ มุงมั่น ในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน สงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาดังนั้น ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทั่วไป 
ควรปรับหลักการบริหารลดข้ัน ตอนการทํางานใหนอยลงและมุงเนนการทํางานที่สอดคลองกับ  หลัก
ประชาธิปไตยอันจะสงผลให ครูบุคลากร และนักเรียนไดรับการบริการตามความพึงพอใจสูงสุด  

1.4 ดานการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ขอที่มี
ระดับคาเฉล่ียสูงสุดคือ นําผลท่ีไดจากการประเมินไปใชในการปรับปรุงกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในโอกาสตอไป รองลงมา
คือ มีการบันทึกผลการประเมินไวเปนหลักฐาน และแจงใหสมาชิกทั้งมวลไดรับทราบ ท้ังนี้เนื่องมาจากโรงเรียน
ใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลและมีรองรอยหลักฐานท้ังท่ีเปนภาพถายและลายลักษณอักษร โดยมีครู
ที่ทําหนาที่เปนฝายโสตทัศนศึกษาเปนผูทําหนาที่เก็บขอมูลโดยตรง และใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ สอดคลองกับการศึกษาของ สุภาวดี หลงสวัสดิ์ (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึง
พอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนราชวินิตบางแกวในพระบรมราชูปถัมภ สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนราช
วินิตบางแกวในพระบรมราชูปถัมภ สังกัดสา นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลที่แตกตาง
กัน คือ เพศ ประสบการณการทํางาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

2.1 ครูที่มีเพศ แตกตางกันมีครูเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา
ดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาดานการบริหารอยางตอเนื่อง  เพ่ือให
สามารถบริหารงานใหมีคุณภาพและเขาใจบทบาทหน าที่ที่ตองเปลี่ยนไปตามรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป
การศึกษา โดยมีการประชุมอบรม สัมมนา เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนทันตอขาวสารขอมูลเปนผลใหผูบริหาร
โรงเรยีนปรับเปล่ียนบทบาทหนาที่ ใหทันกับการเปล่ียนไปของเหตุการณและสิ่งแวดลอม มีการสั่งงานตามคา ส่ัง
หนังสือเปนขั้นตอนอยางมีระบบ ทําใหการบริหารของผูบริหารเปนไปตามระบบและครูมีความรับผิดชอบตองาน
ที่ไดรับหมายเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเนตร เพ็ญจันทร (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
ศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตาง  

2.2 ครูที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษาดาน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของ สมเกียรติ อินทรณรงค (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของขา
ราชครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา ครู
ที่มีประสบการณทํางานนอยและประสบการณทํางานมาก มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหาร 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ดังนี้ 
 1. ดานบุคลากร  
 จากผลการศึกษาพบวา ขอที่ครูมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ จัดสัมมนาครูอาจารยที่เกี่ยวของกับงาน
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กิจการนักเรียนเพื่อหาทางปรับปรุงการดําเนินงานกิจการนักเรียนใหดีขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสให
ครูแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู สนับสนุนใหครูเขาสูวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทย
ฐานะท่ีสูงขึ้น และควรยกยอง ชมเชย พิจารณาความดี ความชอบ ดวยความยุติธรรมสรางขวัญ และกําลังใจ ทํา
ใหครูเกิดความสบายใจในการทํางาน เกิดกําลังใจ มุงมั่น ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  

2. ดานการสนับสนุน 
จากผลการศึกษาพบวา ขอที่ครูมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ มีสิ่งบํารุงขวัญเปนสิ่งตอบแทน เชน 

พิจารณาจายเงินพิเศษเปนคาลวงเวลา พิจารณาความดีความชอบพิเศษ สําหรับครูที่มีผลงานเดนๆ ดังนั้น
ผูบริหารควรมีสวนในการสนับสนุนทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน สนับสนุนดวยกําลังใจ 
สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูและนักเรียน ตลอดจนผูปกครอง วางแผนการใชงบประมาณมีระบบ
การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมดูแล บํารุงรักษาพัสดุและสินทรัพย โดยอาศัยความรวมมือของคณะกรรม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผูปกครอง 

3. ดานยุทธศาสตรการบริหาร 
จากผลการศึกษาพบวา ครูมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ศึกษาวิจัยงานกิจการนักเรียน ที่ดําเนินอยูได

สนองความตองการและความมุงหวังของนักเรียนและชุมชนไดกวางขวางเพียงใด ดังนั้นโรงเรียนทําการศึกษา
วิจัยความตองการดานการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวม เพื่อขยายไปสูนักเรียน
และชุมชนไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น อันจะนําความสําเร็จมาสูการจัดกิจกรรมนักเรียน 

4. ดานการติดตามประเมินผล 
จากผลการศึกษาพบวา ขอที่ครูมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือระบบการติดตามประเมินผลมีความ

หลากหลาย เพราะครูสวนใหญใหความสําคัญกับผลลัพธของกิจกรรม ดังนั้นหากการวัดผลประเมินผลไม
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ผลลัพธที่ไดอาจจะสงผลกระทบตอผูเรียนและผูสอนทั้งสองฝาย ดังนั้นโรงเรียน
ควรจัดทําแบบวัดผลประเมินที่หลายหลาย โดยประสานความรวมมือระหวางครู นักเรียนและผูปกครอง 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไขปญหาในการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนของผูบริหาร

โรงเรียน เทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ 
2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของบทบาทหนาท่ีการบริหารโรงเรียนในดานตาง ๆ ของ

ผูบริหารโรงเรียน 
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ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 
The Relationship between School Administrators and Operation of Students’ 
Reading Habit Promotion among Schools in Chiang Dao District, Chiang Mai
 
ผูวิจัย   วรเชษฐ  ศรีวิชัย 

  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
   คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาการ

ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ของนักเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน262 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น 
.974 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

2. การดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

3. ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานของนักเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูง 
รายดานมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 4 ดาน และระดับปานกลาง 1 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 
คําสําคัญ : ความสัมพันธ, บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา, การดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

 
Abstract 

This study had the objectives to 1) examine the school administrators’ roles, 2) 

study the operation of students’ reading habit promotion, and 3) investigate the 
relationship between the school administrators’ roles and the operation of students’ 

reading habit promotion among the students in Chiang Dao district, Chiang Mai. The 
subjects were totally 262 the school administrators and the teachers working in the 
schools in in Chiang Dao district, Chiang Mai. This study was the survey research. Five-
scale questionnaire with the reliability at .974 was used for data collection. Then. The 
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation
coefficient. 
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The findings showed that; 
1. The roles of school administrators in the schools of Chiang Dao district as a 

whole was the high level. Considering as each aspect, they were rated as the high level. 
2. As the operation of students’ reading habit promotion among the students in 

Chiang Dao district, Chiang Mai as the overall opinions were at the high level while in 
each aspect showed that it also was rated as the high level. 

3. The relationship between the school administrators’ roles and the operation of 
students’ reading habit promotion among the students in Chiang Dao district, Chiang Mai 
as a whole had the relative high relationship. Moreover, each aspect had the relative high 
level with the statistical significance at .01

Key Words: relationship, school administrators, operation of students’ reading 
habit promotion

 

บทนํา 
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ อันเปนผลมาจากการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลทําใหประเทศตางๆ ในโลกตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ซ่ึงหลีกเลี่ยงไมไดวา
การแขงขันของโลกในอนาคตเปนเรื่องที่ตองใชความรูเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุด ในการที่จะกระตุนใหเกิดการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาในทุกดาน ดังนั้นประเทศที่จะเผชิญกับยุคแหงการเปล่ียนแปลงเชนนี้ได จะตอง
พัฒนาคนในชาติใหเปนผูมีคุณภาพและมีความรู ปจจัยที่จะสรางคนใหมีความรูก็คือ การศึกษา เปนแนวทาง
การศึกษาที่จะทําใหคนมีความรูอยางแทจริงและย่ังยืน จะตองทําใหคนคิดเปน ทําเปน แกปญหาดวยตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ ใหรูจักแสวงหาความรูอยู เสมอ เปนการเรียนรู ในลักษณะตอเนื่องตลอดชีวิต              
(ทองสุข แสงกลา, 2545 : 38)  

การศึกษาในปจจุบันนั้นมีความแตกตางจากอดีต เนื่องจากมีลักษณะการทํางานท่ีเปนระบบมากข้ึน มี
ผูบริหารที่เปนผูนํา และมีผูรวมงานแตละฝายเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา ผูบริหารจึงเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีความสําคัญ เพื่อใหมีการดําเนินไปตามระบบอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน มีการ
กําหนดกลยุทธและนโยบาย เพื่อชี้ใหเห็นถึงเปาหมายขององคกรนั้นๆ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนนักพัฒนา 
มี วิ สั ยทั ศน กว า ง ไกล  เ พ่ือนํ าพา โรง เรี ยน ไป สู ความ เจริญและประสบความ สํ า เร็ จ ใน ทุกๆ ด าน               
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2549 : 105)  

การบริหารสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น ปจจัยท่ีสําคัญคือผูบริหาร
สถานศึกษา บทบาทของผูบริหารจึงเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงการดําเนินงานในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารที่มีบทบาทที่ชัดเจน ครอบคลุมกับงานในสถานศึกษาทุกดาน จะทําใหการบริหารงานนั้นเปนไปอยาง
เปนระบบ ผูบริหารจึงจําเปนตองเปนผูที่มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิบัติงานรวมกัน มีการระดมความคิดเห็นจากหลายฝายมุงสูการปฏิบัติ มีการมอบหมายงานใหกับผูรวมงาน ให
ความชัดเจนเก่ียวกับงานท่ีมอบหมาย มีความสัมพันธที่ดีกันระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน ใหคําปรึกษา ชวยให
บุคลากรเขาใจในเน้ืองานตางๆ มีการตัดสินใจ สามารถกําหนดวิธีการแกปญหา และทํางานรวมกับบุคลากรได  

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เห็นชอบใหการสงเสริมการอานเปนวาระ
แหงชาติ โดยกําหนดใหวันที่ 2 เมษายนของทุกป ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเปนวันรักการอาน และกําหนดให ป 2552 – 2561 เปนทศวรรษแหงการ
อาน สถานศึกษาทุกแหงจึงตองดําเนินการสงเสริมการอาน ใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของหนังสือและ
รักการอาน ทั้งนี้จะประสบผลสําเร็จไดนั้นจึงตองอาศัยครู บุคลากร ผูบริหาร ชุมชน และตัวนักเรียนเปนสําคัญ 
หากนักเรียนไดรับแรงจูงใจในการสนับสนุนใหมีนิสัยรักการอานยอมทําใหเกิดผลดีตอตัวนักเรียนเอง ซึ่งครู
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จะตองเปนผูสงเสริมใหกับนักเรียนที่ตนเองทําการจัดการเรียนการสอน แตอยางไรก็ตามทั้งนี้ บุคลากรครูใน
ปจจุบันมีความถนัดที่เฉพาะทางเปนอยางมาก อาทิเชน ครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร จะมีความถนัดเฉพาะทาง
คณิตศาสตร ครูที่สอนวิชาพลศึกษา จะมีความถนัดเฉพาะทางพลศึกษาหรือกีฬา กระบวนการสนับสนุนการเนน
ใหนักเรียนเกิดการรักการอานจึงไมไดเจาะจงใหกับครูทุกคน หากสถานศึกษาใดสามารถทําใหกิจกรรมการ
สงเสริมการรักการอานเปนกิจกรรมหลักที่ครูทุกคนรวมปฏิบัติรวมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกันนั้น จะทําให
สามารถบรรลุเปาประสงคของการสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนได ซ่ึงท้ังนี้การขับเคลื่อนใหครูทุกคน
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษาเปนสิ่งสําคัญ บทบาทผูบริหารสถานศึกษาจึงเปน
บาทบาทที่สงผลตอการดําเนินงานของครู การสงเสริมการรักการอานจะเปนไปในทางใดนั้นจะตองขึ้นอยูกับ
บทบาทของผูบริหารวามีการสงเสริมมากนอยเพียงใด 

โรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีโรงเรียนจํานวน 21 โรงเรียน มีครูที่ปฏิบัติการสอน
จํานวน 233 คน ทําการเปดสอนในระดับกอนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการบริหาร
สถานศึกษาโดยผูอํานวยการโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนจะเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ มุงสงเสริม
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการวัดผลความสําเร็จของง
งานอยางเปนรูปธรรม สามารถตรวจสอบได มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและตอเนื่องเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ในปการศึกษา 2559 ท่ีผานมา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 ไดสรางเครื่องมือเพื่อประเมินการอานและการเขียนของนักเรียนนะดับชั้น ป.1 – ป.6 ซึ่งจาก
การประเมินพบวา มีนักเรียนในโรงเรียนอําเภอเชียงดาวจํานวนรอยละ 35.82 ท่ีมีเกณฑอยูในระดับควรปรับปรุง 
อีกทั้งจากการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 เร่ือง 
แบบสํารวจปริมาณความสนใจการอานหนังสือในแตละวัน จากผลการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 
51.18 อานหนังสือเพียง 10 หนาตอสัปดาห จากขอมูลขางตนทําใหผูวิจัยเห็นวา ในอําเภอเชียงดาวยังตระหนัก
เร่ืองการอานคอนขางนอย ท้ังดีหากนักเรียนอานหนังสือไดดีและมีความสนใจในการอาน มีนิสัยรักการอาน จะ
ทําใหนักเรียนมีระดับคุณภาพของการประเมินการอานท่ีสูงขึ้น การสงเสริมกิจกรรมการอานของโรงเรียนจึง
ปจจัยที่จะสามารถแกปญหาการสงเสริมการอานได ซึ่งท้ังนี้ขึ้นอยูกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ 
เพราะการที่จะแกไขปญหาควรเร่ิมตนที่บทบาทการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาหรือผูอํานวยการ
โรงเรียน ซึ่งจากการศึกษาพบวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทของผูบริหารที่ชัดเจน จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ของนักเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม วามีความสัมพันธกันในทิศทางใด เพื่อเปนแนวทางในการนําไป
พัฒนาคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
2. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานของนักเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานของนักเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาจากทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยศึกษาตัวแปรอิสระ 
คือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักการและแนวคิดของแฟเรนและเคย (Farren & Kaye, 1996 : 175 – 187 
อางถึงใน พานิชย ทันตาหะ, 2557 : 51) ประกอบดวย 1) บทบาทผูอํานวยความสะดวก 2) บทบาทผูประเมิน         
3) บทบาทผูคาดการณ 4) บทบาทผูใหคําปรึกษา และ 5) บทบาทผูสงเสริมสนับสนุน และศึกษาตัวแปรตาม คือ การ
ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน ตามมาตรการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 : 1 – 3 ) ประกอบดวย 1) สรางความตระหนักใหนักเรียน ครู 
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสําคัญของการอาน 2) กระตุนและปลูกฝงใหนักเรียน ครู 
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอานอยางตอเนื่อง 3) จัดสถานที่ สภาพแวดลอม และบรรยากาศที่
เอื้อตอการอาน 4) ประสานความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริมนิสัยรักการอาน 5) กําหนดแผนการ
จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไวในแผนปฏิบัติการประจําป 6) จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนอยางตอเนื่องหลากหลาย และสมํ่าเสมอ 7) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะ
ในการบริหารจัดการหองสมุดที่มีคุณภาพ 8) พัฒนาหองสมุดเปนหองสมุดมีชีวิต 9) ปรับแนวคิด ใหความรู และ
พฒันาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เนนความสําคัญของการอาน และ 10) บูรณาการการอานในการจัดการเรียน
การสอนการวัดและประเมินผลทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
              ตัวแปรอิสระ                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานกิจกรรมสงเสรมินิสัยรักการอานตามมาตรการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2549:1–3) 
1. สรางความตระหนักใหนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษาเห็น ความสําคัญของการอาน  
2. กระตุนและปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบรหิาร สถานศึกษา และบคุลากร

ทางการศึกษาอานอยางตอเนื่อง  
3. จัดสถานท่ี สภาพแวดลอม และบรรยากาศที่เอื้อตอการอาน  
4. ประสานความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริมนสิยัรัก

การอาน  
5. กําหนดแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมนสิัยรักการอานไวในแผนปฏิบัติ

การประจําป 
6. จัดกิจกรรมสงเสริมนสิัยรักการอานในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

ระดับโรงเรยีนอยาง ตอเนื่องหลากหลาย และสมํ่าเสมอ  
7. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการบริหารจัดการหองสมุดที่มี

คุณภาพ  
8. พัฒนาหองสมุดเปนหองสมุดมชีีวิต  
9. ปรับแนวคิด ใหความรู และพฒันาทักษะการจัดการเรยีนการสอนท่ี

เนนความสาํคัญของการอาน  
10. บูรณาการการอานในการจัดการเรยีนการสอนการวัดและประเมนิผล

ทุกกลุมสาระการเรยีนรูและทุกระดับชั้น 

บทบาทของผูบริหาร
สถานศกึษาตามแนวคิดของ  
(Farren & Kaye, 1996 :  

175 – 187 อางถงึใน  
พานิชย ทันตาหะ, 2557 : 51) 
1. บทบาทผูอํานวยความ   

สะดวก 
2. บทบาทผูประเมนิ 
3. บทบาทผูคาดการณ 
4. บทบาทผูใหคําปรึกษา 
5. บทบาทผูสงเสริมสนบัสนนุ 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนของสถานศึกษา

โรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 39 โรงเรียน โดยแยกเปนผูบริหารจํานวน39 คน ครูผูสอน
จํานวน 531 คน รวมทั้งหมดจํานวน 570 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาทั้งหมด จํานวน 39 คน และครูผูสอน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของครูผูสอน โดยการใช
ตาราง เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan,1970 : 8) วิธีแบบงายดวยการสุมอยางงายตามสัดสวนของ
จํานวนครู ไดกลุมตัวอยางครูผูสอน จํานวน 223 คน จึงไดกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 262 คน 

เครื่องมือที่ใช 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยปรับปรุงข้ึนโดยพิจารณา

จากเครื่องมือที่มีผูวิจัยมากอนภายใตกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากการศึกษา วิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รวมทั้งใหสอดคลองกับคําจํากัดความ ในการวิจัยท่ีไดกําหนดไว โดยแบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา ของโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนใน
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียนใน
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

การสรางเครื่องมือ 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม 
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมประเด็นหลัก และประเด็นยอยโดยศึกษากรอบความคิดและ

ขอบขายในการสรางเพื่อใหมีความสอดคลองกัน 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผู เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content 

Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) 

6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  
คือครูในโรงเรียนอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพ่ือหาคาความเที่ยง 

(Reliability) ดวยวิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของCronbach’s Alpha Coefficient  
7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ

จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือขออนุญาตขอความอนุเคราะหประชากร เพื่อตอบแบบสอบถาม 

พรอมรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
3. นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนนําไปวิเคราะห 
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4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการจัดกระทําขอมูลแลวนําไปประมวลผลดวย

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาคาสถิติ ดังนี้ 
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพ้ืนฐานโดยแจกแจงความถี่

ของขอมูลและหาคารอยละ 
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม ทั้งในภาพรวม รายดานและรายขอ วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3. วิเคราะหการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม ในภาพรวม รายดาน และรายขอ วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4. หาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน

ในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson' s 
Correlation Coefficient) 

ในการวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยใชสถิติดังนี้ 
1. สถิติที่ใชเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) วัดความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
2. สถิติที่ใชเพื่อหาความเชื่อม่ัน (Reliability) จากการหาความเท่ียงของเนื้อหาและโครงสราง และนํา

แบบทดสอบไปหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (The Coefficient of Alpha ) ของ 
Cronbach’s Alpha Coefficient  

3. รอยละ (Percentage)  

4. คาเฉลี่ย ( X ) 
5. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
6. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ( Pearson' s Correlation Coefficient )  

  

สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหรายละเอียดปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง (รอยละ 54.20) รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ (45.80) 
สวนใหญ มีอายุ 20 - 30 ป (รอยละ 37.02) รองลงมา มีอายุ 31-40 ป (รอยละ 28.24) รองลงมา มีอายุ 41 - 
50 ป (รอยละ 24.81) และนอยที่สุด มีอายุ 51 ปขึ้นไป (รอยละ 9.92) สวนใหญ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(รอยละ 68.70) รองลงมา มีการศึกษาระดับระดับปริญญาโท (รอยละ 30.15) และนอยที่สุด มีการศึกษาระดับ
ระดับปริญญาเอก (รอยละ 1.15) สวนใหญ มีตําแหนงครูผูสอน (รอยละ 85.11) รองลงมา มีตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา (รอยละ 15.89) สวนใหญ มีประสบการณการทํางาน 5 - 15 ป (รอยละ 34.73) รองลงมา มี
ประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป (รอยละ 29.39) รองลงมา มีประสบการณการทํางาน 16 - 25 ป (รอยละ 
24.43) และนอยที่สุด มีประสบการณการทํางาน 25 ปขึ้นไป (รอยละ 11.45) สวนใหญ มีขนาดสถานศึกษา
ขนาดเล็ก (รอยละ 58.78) รองลงมา มีขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง (รอยละ 31.68) และนอยท่ีสุด มีขนาด
สถานศึกษาขนาดใหญ (รอยละ 9.54) 

ตอนที่ 2 วิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ดานบทบาทผู

สงเสริมสนับสนุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.79, SD = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาท
ผูสงเสริมสนับสนุนที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารสนับสนุนใหครูพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือนําไปสู
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ความสําเร็จของงานที่ปฏิบัติ ( X = 3.87, SD = 0.69) และบทบาทผูสงเสริมสนับสนุนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหครูใชแหลงขอมูลทางเทคโนโลยีในการสรางแผนงานของครู ( X = 3.70, SD =0.60)  
ตอนที่ 3 วิเคราะหการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน 
การดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

ดานการบูรณาการการอานในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุก

ระดับชั้น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.77, SD = 0.48) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การบูรณาการ
การอานในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้นที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการการอานในกระบวนการจัดเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ( X  = 3.84, SD = 0.63) และการบูรณาการการอานในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้นท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงใหครู 
และบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการการอานในกระบวนการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู และทุก

ระดับชั้น ( X  = 3.70, SD =0.56) 
ตอนที่ 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงาน

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน 
ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานของโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง โดยมี
ทิศทางความสัมพันธในทางบวก (rxy = 0.705) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธอยูระหวาง 0.535 ถึง 0.664 เม่ือพิจารณาความสัมพันธในแตละบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา มี
ความสัมพันธกันระดับคอนขางสูง 4 ดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ บทบาทผูประเมิน ( X2) ที่         
rxy = 0.664 รองลงมาเปนบทบาทผูใหคําปรึกษา (X4) ท่ี rxy = 0.628 บทบาทผูสงเสริมสนับสนุน (X5) ท่ี     
rxy = 0.615 และบทบาทผูอํานวยความสะดวก (X1) ที่ rxy = 0.607 มีความสัมพันธกันระดับปานกลาง 1 ดาน 
คือ บทบาทผูคาดการณ (X3) ที่ rxy = 0.535 ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 

1. การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จําแนก
เปนรายดานโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ไดแก บทบาทผูอํานวยความสะดวก บทบาทผูประเมิน บทบาทผูคาดการณ บทบาทผูสงเสริมสนับสนุน 
และบทบาทผูใหคําปรึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาปจจุบันมีวิสัยทัศนเปดกวาง มีการสนับสนุน
ใหครูไดแสดงความสามารถ ใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารโรงเรียน อีกทั้งผูบริหารสงเสริมการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการใหกับครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา ฮังกาสี (2558 : 141) เร่ือง บทบาทของ
ผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการอานหนังสือนอกเวลาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จากการศึกษาพบวา ระดับการปฏิบัติบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ จากมากไปหานอย ดังนี้ บทบาทผู
ประเมิน บทบาทผูอํานวยความสะดวก บทบาทผูใหคําปรึกษา บทบาทผูคาดการณ และบทบาทผูสงเสริม
สนับสนุน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย เรืองรัตน (2557 : 58) เร่ือง บทบาทการบริหารการมีสวน
รวมในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในการสงเสริมนิสัยรักการอาน ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรี
สมบูรณเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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มีบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน  

2. การศึกษาระดับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียนใน อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม จําแนกเปนรายดานโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้
เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การจัดสถานท่ี สภาพแวดลอม และ
บรรยากาศที่เอื้อตอการอาน การสรางความตระหนักใหนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาเห็นความสําคัญของการอาน การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการบริหารจัดการหองสมุดท่ีมี
คุณภาพ การบูรณาการการอานในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทุกกลุมสาระการเรียนรู และ
ทุกระดับชั้น การกระตุนและปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอานอยาง
ตอเนื่อง การปรับแนวคิด ใหความรู และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เนนความสําคัญของการอาน 
การประสานความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริมนิสัยรักการอาน การกําหนดแผนการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไวในแผนปฏิบัติการประจําป การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียนอยางตอเนื่องหลากหลาย และสม่ําเสมอ และการพัฒนาหองสมุดเปน
หองสมุดมีชีวิต ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาใหการสนับสนุนการสงเสริม
นิสัยรักการอานของนักเรียน เนื่องจากนิสัยรักการอานเปนสิ่งท่ีสามารถปลูกฝงใหนักเรียนสนใจในการศึกษาเลา
เรียน ใฝเรียนรู ทําใหสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได การท่ีโรงเรียนใหการสนับสนุน
นิสัยรักการอาน ไมวาจะเปน กิจกรรมหองสมุด การจัดสถานท่ีเอื้อตอการอาน การนําการอานมาสอดแทรกใน
รายวิชาท่ีสอน จะทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักและมีนิสัยรักการอาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อภินันท สี
สันต (2552 : 77) เรื่อง การประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนทามะกาวิทยาคม 
พบวา การประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนทามะกาวิทยาคม ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ นาวิกา ทองนาวี (2551 : 147) เรื่อง นิสัยรักการอานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบวา ระดับนิสัยรักการอานของนักเรียนโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

3. การศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานของนักเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขาง
สูง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
อยูระหวาง 0.535 ถึง 0.664 เม่ือพิจารณาความสัมพันธในแตละบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา มี
ความสัมพันธกนัระดับคอนขางสูง 4 บทบาท และระดับปานกลาง 1 บทบาท โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ 
บทบาทผูประเมิน รองลงมาคือ บทบาทผูใหคําปรึกษา บทบาทผูสงเสริมสนบัสนุน บทบาทผูอํานวยความสะดวก 
และบทบาทผูคาดการณ ตามลําดับ ผูบริหารสถานศึกษาที่มีบทบาทในการบริหารสถานศึกษาในทางบวกมีผลตอ
การดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน วิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารจะ
เปนสิ่งบงบอกแนวทางในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆในสถานศึกษา การสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนก็
เชนกัน หากโรงเรียนมีการวางแผนการดําเนินการของกิจกรรมไวอยางเปนระบบ โดยมีผูนําคือผูบริหาร
สถานศึกษา จะสามารถดําเนินการกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้น บทบาทของผูบริหารจึงเปนปจจัย
สนับสนุนในการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ 
บุษกร ทิพยอักษร เรื่อง ความสัมพันธบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีตอการสงเสริมการอานของ
นักเรียนโรงเรียนโพนทองวิทยายนและโรงเรียนบานดงดิบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 3 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและครู ที่มีตอการสงเสริมการอานของนักเรียน โดยรวมมี
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ความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา ฮังกาสี เร่ือง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการ
สงเสริมการอานหนังสือนอกเวลาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
จากการวิจัยพบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาขอโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 มีความสัมพันธกับการสงเสริมการอานของนักเรียน ในภาพรวมมีคาความสัมพันธกันทางบวกใน
ระดับคอนขางสูง และมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  
ที่สงผลตอการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในเชิงคุณภาพ 
2. ควรศึกษาปจจัยของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานของการดําเนินงาน

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน 
3. ควรศึกษาการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนกับบทบาทของผูบริหารใน

โรงเรียนขนาดตางๆ เพื่อเปนแนวทางการประยุกตกับโรงเรียนขนาดที่แตกตางกัน 
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การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเขต 3 สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
 
THE APPLICATION OF PRE-CHILDHOOD LEARNING CENTERED 
ACTIVITIES EXPERIENCES OF PRIVATE SCHOOL IN EDUCATIONAL 
SERCICE AREA 3 BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION 
 
ผูวิจัย   วรรณ ี ฉิมมณี 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.เดน  ชะเนติยัง 
   ภาควิชา ศึกษาศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขต
พื้นที่การศึกษาเขต 3 สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการ
จัดประสบการณการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้แบบเจาะจง 
คือ ครูโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวน 121 คน ปการศึกษา 
2557 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความคิดเห็นไดแก   
คา t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 1. ความคิดเห็นของครูตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ทุกดาน 2. การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา ครูที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน ดานแผนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานบรรยากาศในหองเรียน และดานสื่อท่ีใชประกอบการเรียนการสอน มีผลตอการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 3 สังกัดสํานักงานการศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร 
 
คําสําคัญ : ประสบการณการเรียนรู, การศึกษาระดับปฐมวัย 
 
Abstract 
 The purposes of the study were :1)to determine the learning though experience 

with emphasis on learners of kindergarten schools in Bangkoknoi county,Bangkok 
metropolitan ;2)to compare the teachers opinions toward the learning though experience 
with emphasis on learners of kindergarten in Bangkoknoi county classified by sex, age, 
educational level and working experience. The study sample was 121 school teachers 
who were working on kindergarten schools in 2016. The research instrument was a rating 
scale questionnaire. The analysis of the data was accomplished by computation of 
percentage, mean and standard deviation. T-test and F-test numerical values was also 
computed to test the hypotheses postulated in study. 
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 Based on the findings of the study, it was concluded that : 1) the teachers 
opinions toward learning through experience for kindergarten schools in Bangkoknoi 
County, overall was at high level. When taking each aspect into consideration, it was 
obvious that all aspects were at high level as well.2) In comparison of teachers opinions 
found that there was no significant difference on different sex , different age different 
educational level and different working experience. 

Keywords : Learning through experience, school for kindergarten 1-3 years old. 
 
บทนํา 
 โลกปจจุบันมีความเจริญรุดหนาดานความรู ขอมูลขาวสาร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
ทําใหสังคมมีความซับซอน และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลใหเกิดปญหานอยใหญ ตามมามากมาย ผูคนที่
จะดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข และสรางสรรคสังคมได ตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู ใฝดี และมีทักษะชีวิต
ที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดการเรียนรูแบบเดิมๆ ที่มุงใหผูเรียนไดความรูจากครู หรือจากหนังสือเพียงไมกี่เลม 
ไมสามารถพัฒนาคนใหมีบุคลิกภาพ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตอการเผชิญโลกอนาคตได การจัดการศึกษายุค
ใหม ใหเปนไปตามแนวทางที่เหมาะสมจึงตองมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  โดยมุงพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เรียนรูอยางมีความสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็ม
ศักยภาพของตนเอง สามารถนําผลการเรียนรูมาใชดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
  การศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนรากฐานของชีวิตมนุษยและมี
อิทธิพลตอชีวิตของเราเปนอยางยิ่ง การพัฒนาเด็กปฐมวัยควรเริ่มตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป ซึ่งนักการศึกษาและ
นักจิตวิทยา มีความคิดเห็นตรงกันวา การพัฒนาเด็กในวัยนี้ เปนชวงเวลาสําคัญสําหรับการพัฒนาสมองของ
บุคคลโดยเฉพาะระบบประสาทและเซลลสมองจะเจริญเติบโตประมาณรอยละ 70-80 ของผูใหญ และการศึกษา
ในชวงวัยนี้เปนการเตรียมความพรอมใหเด็กเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพโดยใหการอบรมเล้ียงดูควบคูกับการให
การศึกษาที่เปนพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตหรือที่เรียกวา Educare(กระทรวงศึกษาธิการ. 2549 ข : 1) 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือการจัดประสบการณการเรียนรูเปนหนาท่ีของนักวิชาการศึกษาและบุคลากร 
จะตองวางแผนการจัดประสบการณในแตละวันใหเด็กเรียนรูผานการเลนท่ีหลากหลายกิจกรรม หลากหลาย
ทักษะ และหลากหลายประสบการณสําคัญ อยางเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ นักวิชาการศึกษาและบุคลากร
จึงมีความสําคัญตอการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเปนอยางมาก โดยบุคลากรตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกความรู
หรือสั่งใหเด็กทํามาเปนผูอํานวยความสะดวก ในการจัดสภาพแวดลอม ประสบการณ และกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการ หากบุคลากรขาดความรูความเขาใจในการสรางสภาพแวดลอม การจัดประสบการณ การประเมิน
พัฒนาการเด็ก และขาดการพัฒนาตนเองแลวยอมทําใหการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไมบรรลุจุดหมายของ
หลักสูตรที่กําหนดไว  
  การที่จะทําใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในทุกๆ ดานไดอยางสมบูรณนั้น การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
หรือการจัดประสบการณการเรียนรู  เปนหนาที่ของนักวิชาการศึกษาและบุคลากร ที่นับวามีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เพราะเปนผูที่อยูใกลชิดและรับผิดชอบในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยตรง นอกจากนี้ การใหความรู
หรือการแนะแนวแกครูใหมีการอบรมเลี้ยงดูและจัดสภาพแวดลอมอยางถูกตองและเหมาะสม ก็เปนสิ่งท่ีจําเปน 
เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดี และเติบโตเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติตอไป (พัชรี สวนแกว. 2545: 
144) ซ่ึงจากการศึกษา และรายงานการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 5) ระบุ
วาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เปนการจัดการศึกษาใน
ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษา เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ 
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สังคม สติปญญา ตามวัย และความสามารถของแตละบุคคลพรอมทั้งสงเสริมใหมีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให
เปนคนไทยที่มีคุณภาพของประเทศตอไป  
  จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ในการจัดประสบการณการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน 4 ดาน คือ ดานแผนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศในหองเรียน และดานการใชสื่อประกอบการสอน โดยผลการวิจัยจะทําใหสามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ถูกตอง และสามารถจัดประสบการณเรียนรูระดับปฐมวัยท้ังเนื้อหาและ
วิธีการที่เหมาะสมกับวัย อันจะสงผลใหเด็กเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดาน และเตรียมความพรอมของเด็กที่จะเขา
เรียนตอในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเปนขอเสนอแนะขอสนเทศสําหรับผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหนวยงานตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
  สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ใชขอมูลปฐมภูมิ(Primary data) โดยผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรโดยใช
วิธีการสุมอยางงาย และกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เก็บรวบขอมูลจากครูโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล
ศึกษา ในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โดยเก็บตัวอยางจากประชากรซึ่งก็คือครูโรงเรียนเอกชนระดับ
อนุบาล ในเขตบางกอกนอย กรุงเทพ จํานวน 121 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) ตามวิธีของพิชิต ฤทธ์ิจรูญ(2547 : 219) โดยแบงออกเปน 5 ระดับคือ
มากท่ีสุดมากปานกลางนอยและนอยที่สุด สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผลโดยใชเกณฑการวิเคราะหตามแนวคิดของพิชิต ฤทธ์ิจรูญ(2547 : 276) โดยกําหนดคาจําแนก
ระดับดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด 
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ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ ดานแผนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศในหองเรียน และดานการใชสื่อประกอบการสอน พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความ
คิดเห็นเปนอันดับ 1 ดานสื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอน ความคิดเห็นเปนอันดับ 2 ดานแผนการสอน และ 
ดานบรรยากาศในหองเรียน ความคิดเห็นเปนอันดับ 3 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยรวมและใน 4 ดาน 
คือ ดานแผนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานบรรยากาศในหองเรียน และดานการใชสื่อ
ประกอบการสอนเมื่อจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการสอน พบวา 
 ครูผูสอนในระดับปฐมวัยที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน 
  ครูผูสอนในระดับปฐมวัยที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ดานแผนการสอน และโดยภาพรวมแตกตางกัน 
  ครูผูสอนในระดับปฐมวัยที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานแผนการสอน และโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
  ครูผูสอนในระดับปฐมวัยที่มีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขต
พื้นที่การศึกษาเขต 3 สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณการทํางาน 
 

ปจจัยการบริหารดานการสอน 
1. ดานแผนการสอน 
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียน 
    การสอน 
3. ดานบรรยากาศในหองเรียน 
4. ดานสื่อที่ใชประกอบการ 
    เรียนการสอน 

ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการ
จัดประสบการณการเรียนรูที่เนน
ผู เ รี ย น เ ป น สํ า คั ญ ใ น ร ะ ดั บ
การศึกษาปฐมวัย เขตบางกอก
นอย กรุงเทพมหานคร 
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1. การศึกษาการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ ดานแผนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศในหองเรียน และดานการใชสื่อประกอบการสอน พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความ
คิดเห็นเปนอันดับ 1 ดานสื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอน ความคิดเห็นเปนอันดับ 2 ดานแผนการสอน และ 
ดานบรรยากาศในหองเรียน ความคิดเห็นเปนอันดับ 3 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปญญา พรยา (2551) ได
ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในดานการจัดประสบการณการเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบล
โนนอุดม อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา พบวา สภาพกอนการดําเนินการพัฒนาบุคลากรในดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโนนอุดม ไมมีความรู ความเขาใจ และ
ความชํานาญในการจัดประสบการณการเรียนรู การใชสื่อการสอนมีนอยครูผูดูแลเด็กไมมีการเปลี่ยนแปลงการ
สอน โดยไมยึดเด็กนักเรียนเปนศูนยกลาง หลังจากการพัฒนาบุคลากรในดานการจัดประสบการณการเรียนรู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโนนอุดม ไดเพิ่มพูนความรูความสามารถในการจัดประสบการณ
การเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น นักเรียนมีความสนใจการเรียนมาก กลาคิด กลาแสดงออก
อยางสรางสรรค และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยรวมและ
ใน 4 ดาน คือ ดานแผนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานบรรยากาศในหองเรียน และดาน
การใชสื่อประกอบการสอนเมื่อจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการสอน พบวา  

 - ครูผูสอนในระดับปฐมวัยที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจีรพงษ จันดาคูณ 
(2552) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับนักเรียน 
ปฐมวัยของครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสําหรับนักเรียนปฐมวัย ของครูปฐมวัย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาจําแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบวา ดานครูมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย ดานครูความสามารถในการจัด
ประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และดานครูมีความสามารถประเมินพัฒนาการของผูเรียนครบ
ทุกดานอยางเหมาะสมตามวัยและสอดคลองกับสภาพจริงของการเรียนรู ไมแตกตางกัน สวนดานครูสามารถนํา
ผลการประเมินพัฒนาการของผูเรียนมาปรับการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนเต็มศักยภาพ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 - ครูผูสอนในระดับปฐมวัยที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานแผนการสอน และโดยภาพรวมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณิกา สี
สะอาด (2554) ไดทําการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลศึกษา ในเขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ครูและผูบริหารท่ีมีตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา และ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับ
อนุบาลศึกษาในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

  - ครูผูสอนในระดับปฐมวัยที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานแผนการสอน และโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจี
รพงษ จันดาคูณ (2552) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สําหรับนักเรียน ปฐมวัยของครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา 
สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสาํหรับนกัเรียนปฐมวัย ของครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาจําแนกตามขนาด
โรงเรียนพบวา โดยรวมและรายดานแตละดานไมแตกตางกัน  

 - ครูผูสอนในระดับปฐมวัยที่มีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดประสบการณการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุณี บุญพิทักษ (2551) 
ไดทําการศึกษาสภาพปจจุบนัและปญหาการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดประสบการณการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย จําแนกตามอายุ ครูปฐมวัยที่มีอายุตางกัน มีระดับการปฏิบัติการจัดประสบการณในภาพรวมทั้ง 5 
ดาน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัด
ประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย จําแนกตามประสบการณในการสอนชั้นปฐมวัย ท้ังในภาพรวมและราย
ดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ผลการศึกษาปญหาการจัดประสบการณการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย จากแบบสอบถามปลายเปดทีผูวิจัยไดศึกษาปญหาทั้ง 5 ดาน พบวา ความถ่ีของปญหาท้ัง 
5 ดาน ที่มีประเด็นนาสนใจไดแก ครูปฐมวัยขาดความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรระดับปฐมวัย ครูผูสอน
ชั้นปฐมวัยไมไดจบตรงตามสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ขาดงบประมาณในการซื้อสื่อ อุปกรณการสอน และครูมี
ภาระงานอ่ืนมาก 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย ควรมีการ

เตรียมตัวใหพรอมโดยศึกษาแผนใหเขาใจเสียกอน มีการตรวจดูสื่อที่ใชในการสอนวามีครบตามกําหนดหรือไม 
เพียงพอกับเด็กหรือไมเพื่อจะไดจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องไมขาดตอน 

2. การสอนควรคํานึงถึงความแตกตางในการสื่อสารระหวางบุคคลของเด็กดวยดังนั้นการสอนบางครั้ง
จึงตองย้ํา ทวน อยูบอยๆเพื่อใหเด็กเขาใจ และรับรูภาษาเพื่อเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. ในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย ควรเนนบริบท
ของเด็กใหมากข้ึนเพื่อเด็กจะสามารถเขาใจไดงายขึ้นเนื่องจากสอดคลองกับประสบการณเดิมของเด็กปฐมวัย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาคนควาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมทักษะดานตางๆของนักเรียนระดับปฐมวัย  ท่ีเปน

ปญหาดานตางๆ เชน ดานการอาน การเขียน เปนตน 
2. ควรมีการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการดานอ่ืน เชน พัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เปนตน 
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การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 

An Academic Administration of School in Suwankeeri Education Development 
Network Group under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 5
 
ผูวิจัย   วรศักดิ์  ผองใส 

  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ดร. จิราภรณ สุภิสิงห 
  ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู ที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต5 และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะของผูบริหารและครู ท่ีมีตอ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต5 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ตัวแทนผูบริหารและครู ในกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี อําเภออมกอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 5 ปการศึกษา 2559 จํานวน 55 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีจําเพาะเจาะจง โดย
กลุมตัวอยางเปนโรงเรียนขยายโอกาส เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.95 โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา 
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และดานท่ีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
ดานสงเสริมวิชาการแกครูและชุมชน รองลงมาคือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และนอยที่สุดคือ 
ดานนิเทศการศึกษา ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาสุวรรณคีรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ไดแก1) ควรมีการวางแผน
ประชุมอยางตอเนื่อง 2) ควรมีงบสนับสนุนในการจัดทําสื่อการสอน 3) จัดงานวิชาการใหมีความสอดคลองกับ
หลักสูตร 4) มีการจัดคายวิชาการตางๆ 5) สนับสนุนการสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับการสอน เพื่อการจัดการเรียน
การสอนอยางเปนประสิทธิภาพ 6) สงเสริมการจัดบรรยากาศหองเรียน เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพทางการเรียนที่ดี
ขึ้น มีความสุขกับการเรียน 7) การเตรียมขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับครู ควรมีมากกกวานี้ เพ่ือใหครูไดรับ
ขอมูลอยางถูกตอง 8) จัดครูตรงกับวิชาเอกที่เรียนมา ทําใหครูสอนมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี 
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Abstract 
The purpose of this research was to 1) study the academic administration of school 

in Suwankeeri education development network group under Chiang Mai Primary 
Educational Service Area Office 5and 2) to study the recommendations for the executive of 
school in Suwankeeri education development network group under Chiang Mai Primary 
Educational Service Area Office 5. The total populations in this study were 55 people, 
which include executive agents and primary school teachers in Suwankeeri, Aomkoi 
district education development network group under Chiang Mai Primary Educational 
Service Area Office 5. Determine the size of the sample by using a specific method, which 
the sample was an opportunity expansion school. The instrument used for collecting data 
was a questionnaire which the reliability was 0.95. Used to analyses data, percentage and 
standard deviation. 
The research revealed as follows: 

As regards the recommendation of school in Suwankeeri education development 
network group under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 5 were overall 
at a high level. When considering by ordering from high to low were as follow: 
measurement and evaluation, followed by of the academic planning, the learning and 
teaching management and the supervision and monitoring, respectively. To conclude the 
recommendations of populations in this study who were administrators and teachers in 
Suwankeeri education development network group under Chiang Mai Primary Educational 
Service Area Office 5, as below.1).Should plan conferences continuously for education 
development. 2).Should support budget resources of the planning and teaching 
management. 3).Arrange academic teaching that is compatible with courses. 4).There is 
academic camp. 5).Increasing effectiveness by supporting innovation in order to manage 
study and learning. 6).Organizing academic camps. 7).Creating a positive classroom 
atmosphere takes effort on the part of the teacher and students. 8).Provide further 
professional of teaching knowledge practice through their effective skills.
Key word : Academic Administration, School in Suwankeeri Education Development 
Network Group 
 
บทนํา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2520 ความตอนหน่ึง
วา “การใหการศึกษาถือเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะเปนการหลอหลอม วางรูปแบบใหแกอนุชนทั้งความรู
ความสามารถ ทั้งทางจิตวิญญาณ..” ซึ่งแสดงใหเห็นวาพระองคทานทรงเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา ที่จะ
เปนเครื่องมือในการสรางประชาชนใหมีความรูความสามารถ และมีจิตใจที่ดีงาม เพราะการศึกษาเปนรากฐาน
สําคัญที่สุดประการหนึ่ง ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกปญหาตางๆในสังคมได ประกอบกับใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดกําหนดความมุงหมาย
และหลักการจัดการศึกษาไวในหมวด 1 มาตรา 6 ที่กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” และในมาตรา 8 ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาใหยึดหลักการ 3 
ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ประการที่สอง ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และประการสุดทายคือ การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู ให เปนไปอยางตอเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3-4) 
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 การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตองอาศัยความรวมมือ การมีสวนรวม ประสานงานกันของบุคลากรทุก
ฝายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ทั้งบุคลากรในโรงเรียนผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น หาก
โรงเรียนผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความรวมมือกัน อาจทําใหการจัดการศึกษา
ประสบปญหาได ดังที่คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ไดศึกษาไวในป พ.ศ.
2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550: 85–86) ไดระบุถึงปญหาของการบริหารการศึกษา
ในภาพรวม ในสวนของการมีสวนรวมไววา ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการดําเนินงาน ขาดความเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอ่ืนๆ โดยหลักการแลว 
กระทรวงศึกษาธิการควรมีบทบาท ในการสงเสริมสนับสนุนทางดานวิชาการ ทรัพยากร การกําหนดนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา แตที่ผานมากระทรวงศึกษาธิการยังไมมบีทบาทดังกลาว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในหมวดท่ี 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 39 ได
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไววา “ใหกระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” กระทรวงศึกษาธิการไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และ
มาตรา 39 วรรค 2 ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัด
การศกึษา โดยกระจายอํานาจท้ัง 4 ดาน คือ ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2550: 
151–157) ไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการ ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงการกระจายอํานาจท้ัง 
4 ดานใหสถานศึกษาจัดบริหารและจัดการศึกษานั้น ดานวิชาการนับเปนดานท่ีเปนภาระท่ีสําคัญ ถือเปนหัวใจ
ของการจัดการศึกษาดังที่ จันทรานี สงวนนาม (2545: 143) กลาวไววา การบริหารสถานศึกษา ตามบทบาท 
ภาระ หนาที่และงานของผูบริหารสถานศึกษานั้น การบริหารวิชาการถือเปนงานหลัก เปนงานที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพของผูเรียน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ สวนงานอ่ืนๆ ถือเปนงานท่ีมีความสําคัญรองลงมา และเปน
งานสนับสนุน จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การบริหารงานวิชาการ ถือเปนภารกิจสําคัญที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ตางๆ ของสถานศึกษา และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบแรก 
(พ.ศ. 2544-2548) ของสํานักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) พบวา ดานผูบริหาร ขอท่ียังไมได
มาตรฐาน คือ การบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะการมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู (สํานักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา, 2549: 1) 
 งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษา จะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตร การ
จัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปนหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวของกับผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทางตรงหรือทางออม ก็อยูที่ลักษณะของ
งานนั้น (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544: 1) ความสําเร็จของสถานศึกษา จึงขึ้นอยูที่การบริหารงานวิชาการ 
ดังนั้น ผูบริหารและครู จําเปนตองมีความรูความสามารถ และความเขาใจเกี่ยวกับหลักของการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับหลักการจัดกระบวนการเรียนรู ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติในปจจุบัน 
 แตในสภาพความเปนจริง การดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษาในปจจุบัน ยังประสบปญหาอยู
มาก โดยเฉพาะปญหาการขาดแคลนครู เนื่องจากครูสวนหนึ่งเม่ือไดพนจากการประเมินพัฒนาครูอยางเขมครบ 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



2 ป มีการเขียนยายออกจากพื้นที่ทุกป ขณะที่ไดรับบรรจุกลับเพียงไมกี่อัตรา นอกจากนี้  ตามขอกําหนดใน
มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545 จะสงผล
ใหมีการแยกบุคลากรออกจากกัน การจัดขนาดหองเรียนใหเล็กลง เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จึงทําใหบุคลากรสายการสอนไมเพียงพอครูผูสอนและผูมีสวนเกี่ยวของ ขาดการ
วิเคราะหเอกสาร หลักสูตร สาระแกนกลาง เกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคมและทองถิ่น (อุดม 
จันทรโสดา, 2548: บทคัดยอ) บางคนไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน ขาดแหลงท่ีจะจัดฝกอบรมครู ในการ
ใชอุปกรณการสอน การขาดงบประมาณในการจัดสงครูเขารับการฝกอบรมในการใชอุปกรณการสอน และความ
ไมเพียงพอของหนังสือประกอบการคนควาในหองสมุด การไดรับคูมือ อุปกรณการเรียนการสอนจากหนวยงานที่
เก่ียวของทันตอการใช (ศรีวรรณ ปนใจ, 2542: บทคัดยอ) ครูขาดความกระตือรือรนในการเพิ่มพูนความรู และ
ไมมีการจัดแผนงานประชุมทางวิชาการประจําป ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
ปรัชญาการศึกษาในยุคปจจุบันใหดีพอ ในการพัฒนาวิชาการตามขอบขายงาน จึงควรพัฒนาในดานตอไปนี้ คือ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการ
เรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การ
พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทาง
วิชาการ โดยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

จากเหตุผล ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการและปญหาดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารจัดการงานวิชาการ ของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี อําเภออมกอย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 เพ่ือใหไดขอมูลในการปฏิบัติงาน ในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการและพัฒนางานวิชาการ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ พัฒนางานวิชาการ ในโรงเรียนประถมศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครู ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต5 
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูบริหารและครู ในการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยศึกษาแนวคิดในการบริหารงานวิชาการ และประยุกตใชแนวคิดของ          

ปุณยภา สุขกลัด (2552: http://www.vcharkarn.com/vblog/41505) จํานวน 7 ดาน ประกอบดวย  
  1. ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  
 2. ดานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
  3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  4. ดานการพัฒนาสื่อและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  
  5. ดานการวัดผลและประเมินผล  
  6. ดานนิเทศการศึกษา  
  7. ดานสงเสริมวิชาการแกครูและชุมชนนําเสนอแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
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 กรอบแนวคิด 
 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 มีวัตถุประสงค 1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู ที่มีตอการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 และ 2) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะของผูบริหารและครู 
ในการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ตัวแทนผูบริหารและครูในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสุวรรณคีรี อําเภออมกอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 จํานวน 3 
โรงเรียน รวมทั้งหมด 55 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีจําเพาะเจาะจง โดยกลุมตัวอยางเปน
โรงเรียนขยายโอกาส เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม โดยอางอิงจาก ปุณยภา สุขกลัด (2552: 
http://www.vcharkarn.com/vblog/41505) และปรับแกใหครอบคลุมประเด็นหลักและประเด็นรอง โดย
ศึกษากรอบความคิด และขอบขายในการสรางเคร่ืองมือ ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 แบงเปน 3 
ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และวุฒิการศกึษา 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขาย พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสุวรรณคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ จํานวน 35 ขอ มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.95 

ตอนที่ 3 แบบคําถามปลายเปด สอบถามขอเสนอแนะ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึง โรงเรียนในเครือขายพัฒนาการศึกษา
สุวรรณคีร ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวม
ขอมูล 

สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 
- เพศ 
- อายุ 
- วุฒิการศึกษา 

การบริหารจดัการงานวิชาการของโรงเรียนเครือขาย
สุวรรณคีร ี
-  ดานหลักสูตรและการนาํหลักสูตรไปใช  
- ดานพฒันากระบวนการเรียนการสอน  
- ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- ดานการพฒันาสื่อและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  
- ดานการวัดผลและประเมินผล  
- ดานนิเทศการศึกษา  
- ดานสงเสริมวิชาการแกครูและชุมชน 
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 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม พรอมหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 55 ฉบับ และ
รับคืนดวยตัวเอง 
 3. นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตอง กอนนําไปวิเคราะห 
 4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
สุวรรณคีร ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ใชสถิติดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และรอยละ 
แลวนํามาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพ่ือสราง
คุณลักษณะเด็กไทยในอาเซียน ของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสุวรรณคีร ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป แลวแปลความหมายของคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 100) แลวนํามาเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย 

4.51 - 5.00 มีการปฏิบัติ ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มีการปฏิบัติ ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 มีการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 มีการปฏิบัติ ในระดับนอย 
1.00 - 1.50 มีการปฏิบัติ ในระดับนอยที่สุด 
 

ตอนที่ 3 วิเคราะหคําตอบของผูใหขอเสนอแนะ 
  

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสุวรรณคีรี สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 สรุปผลการวิจัยแสดงตาราง ดังนี้ 
ตาราง แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขาย 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5  

ขอ การบริหารจัดการงานวิชาการ  S.D. ระดับ 

1 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 4.01 0.48 มาก 
2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 4.39 0.67 มาก 
3 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.99 0.61 มาก 
4 ดานการพัฒนาส่ือและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 4.32 0.57 มาก 
5 ดานการวัดผลและประเมินผล 4.34 0.41 มาก 
6 ดานนิเทศการศึกษา  3.88 0.52 มาก 
7 ดานสงเสริมวิชาการแกครูและชุมชน 4.41 0.55 มาก 
  เฉลี่ยรวม 4.19 0.54 มาก 
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ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สุวรรณคีรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 แบงออกเปน 7 ดาน คือ 1) ดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช 2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 3) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4) ดานการพัฒนาสื่อและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 5) ดานการวัดผลและประเมินผล 6) ดานนิเทศ
การศึกษา 7) ดานสงเสริมวิชาการแกครูและชุมชน พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( =4.19, S.D.=0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังตอไปนี้ ดานสงเสริมวิชาการแกครูและชุมชน มีคาเฉลี่ยมากสุด มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( =4.41, S.D.=0.55) รองลงมา คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ( =4.39, S.D.=0.67) ดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =4.34, S.D. =0.41) 

ดานการพัฒนาส่ือและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =4.32, S.D.=0.57) ดานหลักสูตร

และการนําหลักสูตรไปใช มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =4.01, S.D.=0.48) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =3.99, S.D.=0.61) และดานนิเทศการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

( =3.88, S.D.=0.52) ตามลําดับ 
สําหรับขอเสนอแนะของผูบริหารและครู ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 
5 มีดังนี้ 1) ควรมีการวางแผนประชุมอยางตอเนื่อง 2) ควรมีงบสนับสนุนในการจัดทําสื่อการสอน 3) จัดงาน
วชิาการใหมีความสอดคลองกับหลักสูตร 4) มีการจัดคายวิชาการตางๆ 5) สนับสนุนการสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับ
การสอน เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอยางเปนประสิทธิภาพ 6) สงเสริมการจัดบรรยากาศหองเรียน เพ่ือให
ผูเรียนมีคุณภาพทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความสุขกับการเรียน 7) การเตรียมขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับครู 
ควรมีมากกกวานี้ เพื่อใหครูไดรับขอมูลอยางถูกตอง 8) จัดครูตรงกับวิชาเอกท่ีเรียนมา ทําใหครูสอนมี
ประสิทธิภาพ 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สุวรรณคีรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 แบงออกเปน 7 ดานคือ 1) ดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช 2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 3) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4) ดานการพัฒนาสื่อและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 5) ดานการวัดผลและประเมินผล 6) ดานนิเทศ
การศึกษา 7) ดานสงเสริมวิชาการแกครูและชุมชน พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยรวม อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังตอไปนี้ ดานสงเสริมวิชาการแกครูและชุมชน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการพัฒนาสื่อและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานนิเทศการศึกษา ตามลําดับ คลายคลึง
กับงานวิจัยของ ไกรวัลย รัตนะ (2551: 88-93) ไดทําการศึกษาเร่ือง บทบาทการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาผลการวิจัย พบวา 1) กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก ยกเวนดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการประเมินงานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง 2) กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน ตามสถานภาพ 
และวุฒิการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตไมแตกตางกันตามประสบการณในการทํางาน กลุม
ตัวอยางที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของ
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ผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกับ
กลุมอยางที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ/ขนาดใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 สวนกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ/ขนาดใหญพิเศษ มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน 3) กลุมตัวอยางเห็นวา สถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ แตในทาง
ปฏิบัติไมสามารถปฏิบัติไดครอบคลุมทุกดาน และไมสามารถกระจายงานใหเทาเทียมกัน ระบบการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม และประเมินผลในสถานศึกษายังไมชัดเจน ขาดความตอเนื่อง กลุมตัวอยางจึงเสนอใหผูบริหาร
สถานศึกษามีการวางแผนในการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการตาง ๆ อยางเปนระบบเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
จริงไดอยางชัดเจนและใหความสําคัญกับทุกฝายงานอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สมปอง เส็ง
ดอนไพร (2555: 167-168) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็น 
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 134 คน ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ เพียรพันธุ กิจพาณิชยเจริญ (2552 : 189) ไดศึกษาสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยูในระดับมาก 
 หากวิจัยเปนรายดาน อภิปรายผลได ดังนี้ 
 ดานที่ 1 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรีสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช โดยรวม อยูในระดับ
มากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก มีการวางแผนเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 
รองลงมา คือ จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน คลายคลึงกับงานวิจัยของ น้ําทิพย ทะศรีแกว (2550: 97) 
ไดศึกษาเร่ือง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดนาน จากผลการวิจัย พบวา สภาพการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดนาน 4 ดาน คือ ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดทําแผนการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดผลและประเมินผล มีการปฏิบัติในระดับมาก โดย
การวัดผลและประเมินผล มีการปฏิบัติอยูในระดับมากกวาดานอื่น สวนของปญหา ท้ัง 4 ดาน พบวามีปญหาใน
ระดับนอย ทั้งนี้ดานสื่อและแหลงเรียนรู มีการปฏิบัติในระดับปานกลางและมีปญหาในระดับปานกลาง 
 ดานที่ 2 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรีสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยรวม อยูในระดับ
มากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก สงเสริมการจัดทําแผนการเรียนการสอน 
รองลงมา คือ จัดครูใหสอนอยางเหมาะสม ตรงตามความรูความสามารถ คลายคลึงกับงานวิจัยของ อนันตชัย 
พงศสุวรรณ (2550: 89) ไดศึกษาเรื่อง สภาพปญหาและความตองการในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปญหาในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกระบวนการเรียนการสอนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง จํานวน 6 ดาน คือ ดานการเกษตร ดาน
อุตสาหกรรมและหัตกรรม ดานการแพทยแผนไทย ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน ดานศิลปกรรม และดานภาษา
และวรรณกรรม อยูในระดับนอยจํานวน 3 ดาน คือ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดาน
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ปรัชญาศาสนาและประเพณี และดานโภชนาการ 2) ความตองการในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
กระบวนการเรียนการสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมยเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 
3) ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับระดับปญหาและความตองการในการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
กระบวนการเรียนการสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมยเขต 1 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและ
อําเภอท่ีอาศัยอยู โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีในสําคัญทางสติที่ระดับ .01 4) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
อื่นๆ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกระบวนการเรียนการสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 1 เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 1. ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับดนตรีไทย
และดนตรีสากลมาใชในกระบวนการเรียนการสอน 2. ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับศิลปะมาใชใน
กระบวนการเรียนการสอน 3. ควรจัดใหมีการเรียนการสอนเก่ียวกับอาหาร 4. ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับ
เกษตรทฤษฎีใหมมาใชในกระบวนการเรียนการสอน 5. ควรจัดใหมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทอผา 6. ควร
จัดใหมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน 7. ควรจัดใหมีการเรียนการสอนเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม 8. ควรจัดใหนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 9. ควรจัดใหชาวตางมาสอนภาษาอังกฤษ และ 
10. ควรจัดใหมีการเรียนการสอนภูมิปญญาทองถิ่นอยางจริงจัง 
 ดานที่ 3 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรีสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม อยูในระดับ
มากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก สงเสริม กระตุน ใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน 
รองลงมา มีการใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน แกครูในโรงเรียน และ กํากับ ติดตาม ใหครูทําวิจัยใน
ชั้นเรียน คลายคลึงกับงานวิจัยของ วีรพล ผาณิบุศย (2550: 88) ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 จากผลการวิจัย 
พบวา สภาพการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนปญหาการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับนอย 
 ดานที่ 4 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานการพัฒนาสื่อและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก สงเสริมและกระตุนให
ครูใชสื่อเทคโนโลยีในการสอน รองลงมา คือ จัดใหมีแหลงเรียนรู ที่สงเสริมการเรียนการสอน ท่ีสอดคลองกับ
สภาพบริบทของโรงเรียน และ มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนสื่อผสมในการเรียนการสอน คลายคลึงกับ
งานวิจัยของ การุณ ชาญวิชานนท (2551: 100) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จาก
ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 นักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 ดานที่ 5 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรีสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ
เมื่อ พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก  มีการจัดทําปฏิทินการวัดผลประเมินผลประจําป 
รองลงมา คือ การกําหนดแนวทางในการวัดผลประเมินผล และ นําผลการวัดผลประเมินผล ไปใชพัฒนาการ
ดําเนินงานวิชาการของโรงเรียน คลายคลึงกับงานวิจัยของ ไพรวรรณ บุราญศรี (2552: 89) ไดศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาการดําเนินงานวิชาการดานการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนบานศรีสุข อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 
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ผลการวิจัย พบวา ในสภาพกอนการพัฒนางานการดําเนินงานวิชาการดานวัดผลประเมินผล โรงเรียนบานศรีสุข 
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ครูผูสอนยังไมมีความรูความเขาใจขั้นตอนกระบวนการวัดผลประเมินผล มีการ
จัดเก็บขอมูล ดานการวัดผลประเมินผลดวยจึงตองมีการศึกษาเอกสารดานการวัดประเมินจากเอกสารดวย
ตนเอง และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใชโปรแกรมการวัดผลประเมินผล เพื่อบันทึกขอมูลท่ีเมื่อกอน
โรงเรียนยังไมมีวิธีการที่เปนมาตรฐาน ทําดวยคน ทําใหงานขาดความความสมบูรณมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบอย 
ไมเปนปจจุบัน และเวลาจะใชก็ไมสะดวก เมื่อผูศึกษาคนควาไดดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการ พบวา การ
ปรับเปล่ียนไปใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
ความซับซอนในการทํางานมีนอยลง และสามารถใหบริการแกครูไดรวดเร็ว นอกจากนี้ขอมูลยังมีความสมบูรณ
และเปนปจจุบัน 
 ดานที่ 6 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรีสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก มีการนําผลการนิเทศมาประเมิน รองลงมา คือ มีการวาง
แผนการนิเทศการเรียนการสอน และ มีการนิเทศ สังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียน และใหคําแนะนําในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน คลายคลึงกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ สีดากุลฤทธ์ิ และ มนูญ ชัยพันธ ไดศึกษาเรื่อง 
การดําเนินการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 จาก
ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 จําแนกตามระดับที่จัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในชวงที่ 1 – 2 มีสภาพการดําเนินการนิเทศ สูงกวาชวงชั้นที่ 
3 –4 สวนชวงชั้นอื่นไมแตกตาง 
 ดานที่ 7 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรีสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานสงเสริมวิชาการแกครูและชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก
ทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สงเสริม
งานทางดานวิชาการ รองลงมา คือ มีการดําเนินการจัดกิจกรรมดานวิชาการ และ มีการประชุมผูปกครองตาม
ความเหมาะสม คลายคลึงกับงานวิจัยของ สมจิตร สุวรักษ (2554: 128) ไดศึกษาเร่ือง การจัดการความรูที่สงผล
ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการความรูในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.93 2) การ
จัดการความรูกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับปาน
กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การจัดการความรูดานการบงชี้ความรู ดานการเขาถึงความรู และ
ดานการเรียนรู สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม รอยละ 53 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 สวนขอเสนอแนะของผูบริหารและครู ที่มีตอการบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 
5 อภิปรายผล ดังนี้ 

1. ควรมีการวางแผนประชุมอยางตอเนื่อง 
2. ควรมีงบสนับสนุนในการจัดทําส่ือการสอน 
3. จัดงานวิชาการใหมีความสอดคลองกับหลักสูตร 
4. มีการจัดคายวิชาการตางๆ 
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5. สนับสนุนการสรางนวัตกรรมเก่ียวกับการสอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนอยางเปน
ประสิทธิภาพ  

6. สงเสริมการจัดบรรยากาศหองเรียน เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความสุขกับ
การเรียน 

7. การเตรียมขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับครู ควรมีมากกกวานี้ เพ่ือใหครูไดรับขอมูลอยาง
ถูกตอง 

8. จัดครูตรงกับวิชาเอกที่เรียนมา ทําใหครูสอนมีประสิทธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. โรงเรียนควรสนับสนุนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือ

สงเสริมการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อชวยในการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. โรงเรียนควรมีการวางแผนการนิเทศการศึกษา และดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
3. โรงเรียนควรจะมีการประชาสัมพันธและใหความรูเพ่ิมเติมเปนระยะ แกคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ตอการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวของกับการศึกษาอยางตอเนื่อง 
4. โรงเรียนควรจะไดรับการตรวจสอบมากข้ึนจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อความถูกตอง และโปรงใสมากยิ่งข้ึน 

ควรมีการประชาสัมพันธใหชุมชนและบุคลากร ไดมีสวนรวมรับทราบการดําเนินงานตางๆ ของสถานศึกษา 
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คติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสาน: กรณีศึกษาตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว          
จังหวัดยโสธร 
 
Belief and Ritual in Rice Production of Isan People: A Case Study of the Yo Sub-
District of Kham Khuean Kaeo District, Yasothon Province 

ผูวิจัย   วราภรณ  ตริเทพ  
    สาขาวิชา ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อาจารยที่ปรึกษา  (1) รองศาสตราจารย ดร.จิตรา วีรบุรีนนท  
    ภาควิชา ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   (2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรายุทธ ยหะกร 
    ภาควิชา ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา(1)คติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสานในตําบล
ยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร(2)การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอคติความเชื่อและ
พิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสานในตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกวจังหวัดยโสธร(3)ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีผลตอคติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสานในตําบลยอ อําเภอคําเขื่ อน
แกว จังหวัดยโสธร(4)ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานา ท่ีมีผลตอวิถีชีวิต
ชาวนาอีสานในตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร วิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุม ตัวอยางที่เปน
ผูใหขอมูลไดแก ผูรูเกี่ยวกับคติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาในตําบลยอ จํานวน 11 คนผูนําทองถิ่นจํานวน 
11 คน ชาวนาในตําบลยอ จํานวน 22 คนรวมท้ังส้ิน 44 คนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณแบบ
เจาะลึกแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง แบบสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม การวิเคราะหขอมูลใชการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา  
  ผลการวิจัยพบวา(1)ความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสานในตําบลยอไดรับการถายทอด
ความรูมาจากการบอกเลาจากรุนสูรุนสืบทอดตอกันมาในแตละครอบครัวเชน การเลี้ยงผีปูตา การทําบุญบั้งไฟ 
การแหนางแมว การแหขาวพันกอน พิธีกรรมตางๆ เหลานี้สะทอนถึงความเชื่อในเรื่องผีและอํานาจเหนือ
ธรรมชาติของชาวอีสาน และมีความเชื่อวาพิธีกรรมเหลานี้จะทําใหไดผลผลิตท่ีอุดมสมบูรณทําใหเกิดความเปน
สิริมงคลแกชาวนา (2)การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอคติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานา
ของชาวอีสานในตําบลยอ ชวงระยะเวลาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี1เปนตนมา (2504 -
2556)โดยแบงเปนชวงเวลา 2ชวงเวลาดังนี้ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี1 – ชวงโครงการอีสาน
เขียว ชาวนาอีสานเปนสังคมเกษตรกรรม การผลิตเปนไปเพ่ือการเล้ียงตนเอง ระบบการผลิตท่ีมี การพ่ึงพา
ธรรมชาติเปนหลัก ชวงหลังโครงการอีสานเขียว – พ.ศ.2556 ชาวนาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํานาจากนา
ดํามาเปนนาหวานทําใหขั้นตอนการทํานาเปลี่ยนไป การทํานายังมีพิธีกรรมที่ยังคงปฏิบัติแตบางอยางจะมีการ
ประกอบพิธีสั้นลง ชาวนาจะใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยแทนความเชื่อดั้งเดิม(3) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมที่มีผลตอคติความเชื่อและพิธีกรรมมีสาเหตุมาจาก การตอบสนองนโยบายของรัฐที่ตองการพัฒนา
วิถีความเปนอยูของประชาชนในหมูบานใหดีขึ้นกวาเดิม โดยการนําเทคโนโลยีเขามาเผยแพรในหมูบาน
(4)ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทําใหหมูบานที่เคยมีสภาพความเปนอยูแบบงายๆและมีเศรษฐกิจแบบยังชีพ 
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กลายมาเปนหมูบานที่เนนการผลิตเพื่อจําหนาย ซึ่งกลายเปนระบบเศรษฐกิจแบบการคา จากการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นทําใหหมูบานเปลี่ยนไปสูความทันสมัยทางดานวัตถุมากข้ึน  
 
คําสําคัญ : คติความเช่ือ พิธีกรรมการทํานา  
 
Abstract
 The objectives of this research were to study 1) the belief and ritual; 2) the effect 
of social and cultural change on belief and ritual; 3) the factors of social and cultural 
change that affected belief and ritual; and 4) study the impact of changes in beliefs and 
rituals that affected farmers’ lifestyles. 
 The research obtained data using the methods of in-depth interviews (both 
structured and unstructured) and non – participatory observation from three focus groups, 
which consisted of 11 ritualists, 11 leaders of sub-districts and 22 farmers. The data were 
analyzed by descriptive analysis.  
 The results showed that 1) the beliefs and rituals surrounding rice cultivation of 
the northeastern farmers are inherited from family members, such as ancestor worship 
and nature worship. It is a reflection of beliefs in ghosts and supernatural powers. 
Furthermore, they believe that the rituals can produce a plentiful harvest. 2) From the 
period of the First National Economic and Social Development Plan to the year of the 
Northeast Greenfield Project, rice cultivation in the area was mainly subsistence farming 
and was dependent on nature. Almost all the farmers displayed a strong adherence to 
traditional practices, including spiritual and supernatural rituals. On the other hand, after 
the period of the Northeast Greenfield Project, the agricultural society changed into a 
more modern society based on science and technology. As a result, adherence to 
traditional values and practices gradually declined as farming became more mechanized. 
3) The factor of social and cultural change that affected the beliefs and rituals derived 
from government policy which aimed to improve the standard of living by providing 
technology to use in agricultural systems. 4) The effect of economic development was to 
make people in the villages shift from a simple subsistence life style to commercial 
agriculture. There was an alteration of social structure and cultural patterns from 
agriculture society to industrial society with increased materialism. 

Keyword (s): Belief , Ritual in Rice Cultivation 

บทนํา 
  คติความเชื่อของชาวอีสานเปนความรูสึกนึกคิด ความเขาใจของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ไดรับสืบทอดมา
ตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ สิ่งใดท่ีเปนมงคลกระทําแลวไดรับความสุขทั้งตอตนเองและครอบครัวก็จะรับและนํามา
ปฏิบัติ สวนสิ่งใดที่เปนอัปมงคลจะนําความเดือดรอนมาใหก็ใหละเวน ในเรื่องนี้พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ 
(จตุพร ไชยทองศรี 2544 ,น.17 ) ไดกลาวถึงคติความเชื่อของชาวอีสานในวัฒนธรรมพ้ืนบานไววา คติความเชื่อ
ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษโดยปฏิบัติตามจารีตทํามาหาเล้ียงชีพในทางสุจริต ละเวนสิ่งท่ีจะกอใหเกิดโทษ
และนํามาซ่ึงความเดือดรอนและนํามาซ่ึงความเดือดรอน ชาวอีสานมีความเชื่อในเรื่องเทวดา ผีสาง นางไม ฤกษ
ยาม สังหรณ วิญญาณบรรพบุรุษ โชคลาง เชื่อเรื่องขวัญและยึดมั่นในเร่ืองกรรมเวร สําหรับเรื่องนี้ภิญโญ จิตต
ธรรม (วิมล ภูศรี 2542 ,น. บทนํา ) กลาววา ความกลัวและความไมรู  เปนตนเหตุทําใหเกิดความเชื่อ ดังนั้น
ความเชื่อจึงเปนการยอมรับที่เกิดอยูในจิตสํานึก ซึ่งเปนบอเกิดแหงความศรัทธาและความมั่นใจ ความเชื่อดั้งเดิม
ของคนไทยเปนความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีสาง เทวดา ซึ่งมีอํานาจเหนือคนสามารถดลบันดาลใหทั้งคุณและ
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โทษแกคนได ความเชื่อเหลานี้เปนบรรทัดฐานที่คนในสังคมบรรพกาลใชควบคุมตนเองและสังคม เพื่อการ
ดํารงชีวิตของผูคนในสังคมใหมีความอบอุนใจ มั่นใจ ปลอดภัยจากอันตรายตางๆ รวมถึงสรางเสริมสวัสดิมงคล
แกคนในสังคม ใหมีกําลังใจปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดีงามสืบไป ดังนั้นความเชื่อจึงเปนบอเกิดของจารีต ประเพณี 
และการปฏิบัติตนตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ 
  คติความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับการทํานาปลูกขาวของชาวนาในตําบลยออําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร เปนพิธีกรรมท่ีเกิดจากคติความเชื่อพื้นบานและหลักศาสนาทั้งพุทธ ผี และพราหมณผสมกัน มีการปฏิบัติ
สืบตอมาเปนเวลาชานานพิธีกรรมเหลานี้ เร่ิมปฏิบัติกันมาต้ังแตกอนลงมือทํานาจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือเปน
การบูชา เทวดา ผี วิญญาณและส่ิงศักด์ิที่ชาวนาใหความเคารพนับถือวาเกี่ยวของกับการทํานาซ่ึงไดแกพระภูมิ
นา ผีปูตา แมโพสพ นาค ใหชวยดลบันดาลใหการทํานาลุลวงไปดวยดี หลังจากประกอบพิธีดังกลาวแลวทําให
ชาวนาเกิดความสบายใจลดความตึงเครียดท่ีประสบกับปญหาและอุปสรรคตางๆ อันจะทําใหเกิดความเสียหาย
แกนาและตนขาว นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในหมูบาน  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดของ เอมิล เดอรไคม ที่วาหนาที่ของสังคมคือสวนที่สนับสนุนใหสังคมสามารถดํารงอยูได และ
แนวความคิดนี้ยังสอดคลองกับ แรดคลิฟฟ บราวน กับ โบรนิสลอส มานอสกี ที่มองวาหนาท่ีทางสังคม เปนสวน
สนับสนุนใหโครงสรางสังคมคงอยูอยางตอเนื่อง เพราะสังคมมีกระบวนการทางสังคมที่ทําใหสังคมเกิดความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน เชน บรรทัดฐาน คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี เปนตน  
  คติความเชื่อในการทํานาของชาวนาในตําบลยออําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ท่ีสืบทอดตอกันมา
เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป จากแนวคิดของทัลคอทท 
พารสันสมีแนวความคิดวาสังคมเปนระบบหน่ึงที่มีสวนตางๆสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความสัมพันธที่
คงที่ของแตละสวนจะเปนปจจัยทําใหระบบสังคมเกิดความสมดุล ในดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจาก
ความสมดุลถูกทําลายลง เพราะองคประกอบของสังคมคือ บุคลิกภาพ อินทรีย และวัฒนธรรม เกิดความ
แตกราวโดยมีสาเหตุมาจากท้ังภายนอกระบบสังคมและสาเหตุจากภายในระบบ เม่ือสวนใดสวนหนึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงก็จะเปนสาเหตุทําใหสวนอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้น
เฉพาะสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งระบบก็ได พารสันสเนนความสําคัญของวัฒนธรรมซ่ึงรวมถึง ความเชื่อ บรรทัดฐาน 
และคานิยมของสังคม คือตัวยึดเหนี่ยวใหสังคมมีการรวมตัวเขาดวยกันและเปนตัวตานทานตอการเปล่ียนแปลง
ในสังคม จากเดิมที่ชาวนาใชแรงงานคนและแรงงานสัตวในการทํานา ก็มีการนําเครื่องจักรกลมาทํางานแทนคน
และสัตว เชนรถไถนา รถเก่ียวขาวนวดขาว การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํานาจากแบบด้ังเดิมเปนแบบสมัยใหม มีผล
ใหพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปเชน เดิมชาวนาจะมีการลงแขกเกี่ยวขาวก็หันมาใชการ
วาจางแรงงาน หรือใชเครื่องจักรกลแทน โดยใหความสําคัญกับเงินตราและการทํางานทุกอยางใหไดเงินมากกวา
เพื่อการบริโภคโดยตรง  
  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือเคร่ืองใชแบบพ้ืนบานมาเปนแบบสมัยใหม  ไดทําใหคติความเชื่อ
ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับการทํานาหลายอยางเปลี่ยนแปลงไป และบางอยางก็สูญหายไปดวยเชน พิธีแรก
นา พิธีเตรียมลาน เปนตน เมื่อชาวนาเร่ิมไมเห็นคุณคาเครื่องมือเครื่องใชในการทํานาแบบด้ังเดิม  ก็ลืมเลือน
พิธีกรรมและคติความเชื่อตางๆที่เกี่ยวของกับเครื่องมือเคร่ืองใชตางๆเหลานั้นไปดวย ปจจุบันคติความเชื่อและ
พิธีกรรมในการทํานาบางอยางไดสูญหายและบางอยางก็กําลังจะสูญหายไปจากชุมชนแหงนี้  จากสภาพปญหา
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในปญหานี้เพ่ือจะไดนําเสนอแนวทางในการ
แกปญหา ฟนฟูและสืบสานคติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาใหคงอยูกับชาวอีสานสืบไป 
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วัตถุประสงค 
     1) เพ่ือศึกษาคติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสานในตําบลยอ  อําเภอคําเข่ือนแกว 
จังหวัดยโสธร 
    2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลตอคติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานา
ของชาวอีสานในตําบลยอ อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
    3) เพื่อศึกษาปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอคติความเชื่อและพิธีกรรมในการ
ทํานาของชาวอีสานในตําบลยอ อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
  4) เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงคติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาที่มีผลตอ วิถีชีวิต
ชาวนาอีสานในตําบลยอ อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง คติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสาน: กรณีศึกษา ตําบลยอ อําเภอคํา
เข่ือนแกว จังหวัดยโสธร ผูศึกษาไดกําหนดแนวคิดและทฤษฎีเพื่อท่ีจะนํามาใชเปนแนวในทางการศึกษาวิจัยโดย
มีกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
  แนวคิดเก่ียวกับคติความเชื่อประกอบดวย ความหมายของคติความเชื่อ ประเภทของคติความเชื่อ และ
ความสําคัญของคติความเชื่อ 
  แนวความคิดเก่ียวพิธีกรรมในการทํานาประกอบดวย ความหมายของพิธีกรรม พิธีกรรมกอนการทํานา
พิธีกรรมขณะทํานา พิธีกรรมเพ่ือการเก็บเก่ียว พิธีกรรมหลังการเก็บเก่ียว 
  แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมประกอบดวย  ความหมายของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม องคประกอบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมปจจัยของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ทฤษฎีตางๆท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมประกอบดวย  ทฤษฎีวิวัฒนาการ 
ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ ทฤษฎีปริวรรษนิยม ทฤษฎีภาวะทันสมัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง คติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสาน: กรณีศึกษาตําบลยอ อําเภอคําเข่ือน
แกว จังหวัดยโสธร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยที่ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก ท้ังแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง 
แบบสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม โดยผูวิจัยจะใชแนวคําถามที่สรางขึ้น กับผูประกอบพิธีและผูรูเกี่ยวกับคติ
ความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสานในตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธรจํานวน 11 คน 
และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยเปดกวางไมจํากัดคําตอบ เพื่อใหผูถูกสัมภาษณมีอิสระที่จะเลาเรื่อง
ตางๆ ผูวิจัยจะใชแนวคําถามเหลานี้กับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูนําทองถ่ินในตําบลยอ อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัด
ยโสธรจํานวน 11 คน และชาวนาในตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร จํานวน 22 คนรวมประชากร
และกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 44 คน การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้(ก) ขอมูลทุติยภูมิ เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลตางๆที่ไดจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือนํามาศึกษาตามขอบเขตของเนื้อหา  
(ข) ขอมูลปฐมภูมิ เปนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากภาคสนามท้ังหมดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยการ
บันทึกคําสัมภาษณลงในเทปบันทึกเสียง หรือจดบันทึกตามความเหมาะสม สวนการสังเกตการณจะใชวิธีจด
บันทึกหรือการถายภาพประกอบ สวนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนาวิเคราะห  
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา(1)ความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสานในตําบลยอไดรับการถายทอด
ความรูมาจากการบอกเลาจากรุนสูรุนสืบทอดตอกันมาในแตละครอบครัวเชน การทําบุญบั้งไฟ การแหนางแมว 
การแหขาวพันกอน พิธีกรรมตางๆเหลานี้ สะทอนถึงความเชื่อในเรื่องผี และอํานาจเหนือธรรมชาติของชาวอีสาน 
และมีความเชื่อวาพิธีกรรมเหลานี้จะทําใหไดผลผลิตท่ีอุดมสมบูรณทําใหเกิดความเปนสิริมงคลแกชาวนา “ความ
เชื่อและพิธีกรรมการทํานาในสมัยรุนพอรุนแมจะมีความเชื่อและศรัทธาในพิธีกรรมตางๆมากมาย ผูคนมีความ
เชื่อและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของคนรุนกอนอยางเครงครัดมากและตนเองก็ไดรับสืบทอดความเชื่อความศรัทธา
มาจากพอแมและผูประกอบพิธีกรรมคนกอน” (สัมภาษณพอหนูหลิ่ง นามแกวผูประกอบพิธีในตําลบยอ,17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559) “ตนเองเริ่มมีความเชื่อในเรื่องนี้ก็เม่ือตอนยังเปนเด็กตามพอแมไปทําพิธีกรรมตางๆได
เห็นความศรัทธาของชาวบานในหมูบานรวมมือรวมใจกันปฏิบัติพิธีกรรมกันอยางเล่ือมใส พอไดเขารวมพิธีกรรม
ดวยก็เริ่มเชื่อและศรัทธามาต้ังแตตอนนั้น”(สัมภาษณนายประสิทธิ์ เก้ือกูลผูนําทองถิ่นตําบลยอ, 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559) “ตนเองไดรับสืบทอดความเชื่อความศรัทธามาจากพอแมและผูประกอบพิธีกรรมโดยการเขารวม
พิธีกรรมตางๆที่จัดขึ้น”(สัมภาษณนางอรวรรณ สุขเทศชาวนาในตําบลยอ, 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) (2)การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอคติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสานในตําบลยอ 
ชวงระยะเวลาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี1– พ.ศ.2556โดยแบงเปนชวงเวลา 2ชวงเวลาดังนี้ 
ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่1 – ชวงโครงการอีสานเขียว ชาวนาอีสานเปนสังคมเกษตรกรรมการ
ผลิตเปนไปเพื่อการเลี้ยงตนเอง ความสัมพันธของหมูบานเกิดจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของจุนเจือกัน ในการ
ดํารงชีวิตสวนใหญมักจะผลิตเองระบบการผลิตที่ตองพ่ึงพาธรรมชาติเปนหลัก ดานวัฒนธรรมชาวอีสานจะ
เครงครัดและยึดมั่นในประเพณีฮีตสิบสอง “ชาวนาตําบลยอเปนสังคมที่มีอาชีพเกษตรกรรม วัฒนธรรมการผลิต
เปนไปเพื่อการเล้ียงตนเอง โดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่อยูแวดลอมเปนหลักในการดํารงชีวิตสวนใหญมักจะ
ผลิตเอง โดยแตละครอบครัวจะทํานา ทําไร ทอผา และทําเครื่องจักรสาน และระบบการผลิตที่ตองพ่ึงพา
ธรรมชาติไมอาจควบคุมใหอยูในภาวะสมดุลยได จึงมีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตมากมาย เกิดขึ้น” 
(สัมภาษณพอวิเศษ แกนของผูประกอบพิธี,21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) “ชาวนาอีสานมีอาชีพเกษตรกรรม การ
ผลิตเปนไปเพื่อการเล้ียงตนเอง โดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่อยูแวดลอมเปนหลัก ในการดํารงชีวิตสวนใหญ
มักจะผลิตเอง ดานวัฒนธรรมชาวอีสานเปนสังคมท่ีเครงครัดและยึดมั่นในประเพณีตามฮีตสิบสอง”(สัมภาษณ
นายสมัย ขันสัมฤทธ์ิผูนําทองถิ่น,21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) “ชาวนาอีสานมีอาชีพเกษตรกรรม การผลิตเปนไป
เพื่อการเล้ียงตนเอง โดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่อยูแวดลอมเปนหลักในการดํารงชีวิตสวนใหญมักจะผลิตเอง
จึงมีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตเชน การทําบุญบั้งไฟ การแหนางแมว เปนสังคมที่เครงครัดและยึดม่ันใน
ประเพณีตามฮีตสิบสอง”(สัมภาษณนางพลั่ว นามแกวชาวนาในตําบลยอ,21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ชวงหลัง
โครงการอีสานเขียว – พ.ศ.2556 ชาวนาเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํานาจากนาดํามาเปนนาหวานทําให
ขั้นตอนการทํานาเปลี่ยนไป ชาวนามีความเชื่อเรื่องพิธีกรรมในการทํานานอยลงแตก็ยังมีบางพิธีกรรมที่ยังคง
ปฏิบัติแตระยะเวลาในการประกอบพิธีจะสั้นลง พิธีกรรมและความเชื่อคอยๆหายไปเพราะคนในสมัยนี้ไมคอย
เชื่อในส่ิงศักดิ์สิทธิ์แตจะใชเทคโนโลยีวิทยาศาสตรที่ทันสมัยแทน “ชาวนามีความเชื่อเรื่องพิธีกรรมในการทํานา
นอยลงแตก็ยังมีบางพิธีกรรมท่ียังคงปฏิบัติแตระยะเวลาในการประกอบพิธีจะส้ันลงเปนแบบรวบรัดแทน บาง
พิธีกรรมก็ไมไดเครงครัดฤกษยามเหมือนแตกอนอาศัยฤกษสะดวกของแตละคนแทน บางพิธีก็ไมมีคนทําแลว 
เชนพิธีแฮกนาเพราะในชวงนี้เริ่มมีเทคโนโลยีใหมๆเขามา”(สัมภาษณนายไพบูลย สวางแสงผูรูในตําบลยอ,21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559) “ชาวนามีความเชื่อเรื่องพิธีกรรมในการทํานานอยลงแตก็ยังมีบางพิธีกรรมท่ียังคงปฏิบัติ
แตระยะเวลาในการประกอบพิธีจะสั้นลงเปนแบบรวบรัดแทน บางพิธีกรรมก็ไมไดเครงครัดฤกษยามเหมือนแต
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กอนอาศัยฤกษสะดวกของแตละคนแทน เพราะสังคมในยุคนี้กลายมาเปนสงัคมการผลิตเพื่อขาย”(สัมภาษณนาย
บัวแกว สมจิตร ผูนําทองถิ่นในตําบลยอ,21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) “ชาวนามีความเชื่อเรื่องพิธีกรรมในการทํา
นานอยลงแตก็ยังมีบางพิธีกรรมท่ียังคงปฏิบัติแตระยะเวลาในการประกอบพิธีจะสั้นลงเปนแบบรวบรัดแทน บาง
พิธีกรรมก็ไมไดเครงครัดฤกษยามเหมือนแตกอน อาศัยฤกษสะดวกของแตละคนแทน ”(สัมภาษณนางกิ่ม สุข
แสง ชาวนาในตําบลยอ,20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) (3)ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอ
คติความเชื่อและพิธีกรรมมีสาเหตุมาจาก การตอบสนองนโยบายของรัฐท่ีตองการพัฒนาวิถีความเปนอยูของ
ประชาชนในหมูบานใหดีขึ้นกวาเดิม โดยการนําเทคโนโลยีเขามาเผยแพรในหมูบาน “การที่ภาครัฐไดพยายาม
สรางความเจริญในดานตางๆใหครอบคลุมทั้งประเทศ ทําใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยเขามาในหมูบาน
มากขึ้นผูคนในหมูบานหันไปสนใจเทคโนโลยีใหมๆจนลืมวิถีชีวิตเกาๆจนเกือบหมดท่ีปูยาตายายเคยทํามา  ”
(สัมภาษณแมพวง พิจารณ ผูรูในตําบลยอ,17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) “ภาครัฐไดสรางความเจริญในดานตางๆ
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆทําใหการคมนาคมสะดวกสบายขึ้น มีผลทําใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ทันสมัยเขามาในหมูบานมากข้ึนผูคนในหมูบานหันไปสนใจเทคโนโลยีใหมๆจนลืมวิถีชีวิตเกาๆจนเกือบ
หมด”(สัมภาษณนายทองคํา ทองทดผูนําทองถิ่นในตําบลยอ,21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) “การพัฒนาของภาครัฐ
ทําใหการคมนาคมสะดวกสบายขึ้นมีผลทําใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยเขามาในหมูบานมากข้ึนผูคนใน
หมูบานหันไปสนใจเทคโนโลยีใหมๆจนลืมวิถีชีวิตเกาๆจนเกือบหมด”(สัมภาษณนางสายสมร วรรณภักดี ชาวนา
ในตําบลยอ,20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) (4)ผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาทําใหหมูบานท่ีเคยมีสภาพความ
เปนอยูแบบงายๆและมีเศรษฐกิจแบบยังชีพ กลายมาเปนหมูบานที่เนนการผลิตเพื่อจําหนาย ซึ่งกลายเปนระบบ
เศรษฐกิจแบบการคา จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทําใหหมูบานเปลี่ยนไปสูความทันสมัยทางดานวัตถุมากขึ้น  
“ในอดีตสังคมชาวอีสานเปนสังคมเกษตรกรรม ซ่ึงแตเดิมระบบความสัมพันธทั้งในการผลิต และในดาน
ครอบครัวมีความสัมพันธใกลชิด ชวยเหลือซึ่งกันและกันใหความสําคัญตอหัวหนาครอบครัว แตตัวอยางเหลานี้
ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยมีปจจัยที่ชวยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปคือ ความเจริญทางเทคโนโลยีซึ่งไดแก เคร่ือง
ทุนแรงใชแทนแรงงานคนและสัตว ทําใหคนมีเวลาวางพอที่จะไปหางานทํานอกบาน นอกจากนั้นการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เชน ประเพณีการลงแขกก็ไดเปลี่ยนไปเปนการจางแรงงานแทน” (สัมภาษณพอมี ปองโลผูรูใน
ตําบลยอ,20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) “วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากอยูอยางพอเพียงในอดีต ในปจจุบันชาวบานใน
หมูบาน เอาเงินเปนมาตรฐานในการตัดสินความเจริญของแตละคน ทําใหเกิดการขาดความสามัคคีในหมูบาน 
แบงเปนพรรคพวกไมใหความรวมมือซึ่งกันและกัน การทํานาของชาวนาในอดีตจนถึงปจจุบัน การทํานายังทํากัน
แบบขาดการพัฒนาความรู การใหการสนับสนุนจากภาครัฐไมตอเนื่องและไมแสดงผลชัดเจนทําใหชาวนาเกิด
ความรูสึกขาดที่พึ่ง ยิ่งเงินทุนที่ใชในการประกอบอาชีพทํานาสูงข้ึน และตองใชจํานวนมากข้ึน ผลผลิตท่ีไดไมเคย
พอเพียงกับรายจายเทคโนโลยีใหมที่ชาวนาใชในการทํานา แมจะทําใหชาวนาไดรับความสะดวกมากข้ึน แตก็ตอง
จายคาใชจายเพิ่มสูงข้ึน รายไดที่ไดสูงขึ้นก็เปนเพียงแคจํานวนเงินมากข้ึน แตขาวของก็ราคาสูงข้ึนไปตามรายได 
จนกลายเปนหนี้สิน” (สัมภาษณนายปญญา แกวพิลึกผูนําทองถิ่นในตําบลยอ,19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) “วิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากอยูอยางพอเพียงในอดีตกลายเปนดิ้นรน เอาเงินเปนมาตรฐานในการตัดสินความเจริญของ
แตละคนทําใหเกิดการขาดความสามัคคีในหมูบาน ประชาชนในหมูบานแบงเปนพรรคพวกไมใหความรวมมือซึ่ง
กันและกัน ผูคนหลงไปกับการพัฒนาที่รวดเร็ว ตองการความสะดวกสบาย มีรถจักรยานยนต มีรถกระบะ จึง
ขายท่ีดินทํากินเพื่อซ้ือสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้จนกลายเปนหนี้สิน หมดที่ทํากิน”(สัมภาษณนางสุพิศ โสภา
ชาวนาในตําบลยอ,21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
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อภิปรายผล 
  (1) ความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสานในตําบลยอ ไดรับการถายทอดความรูมาจากการ
บอกเลาจากรุนสูรุนสืบทอดตอกันมาในแตละครอบครัว และมีความเชื่อวาพิธีกรรมเหลานี้จะทําใหไดผลผลิตท่ี
อุดมสมบูรณทําใหเกิดความเปนสิริมงคลแกชาวนา สอดคลองกับแนวคิดของกรกฎ ฤทธ์ิประสม ( 2550 )วา 
ความเชื่อหมายถึงความรูสึกนึกคิด ความเขาใจของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนความรูสึกมั่นใจวาสิ่งนั้นถูกตองเปน
ความจริง มีพื้นฐานจากโครงสรางดานรางกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ บริบทและประสบการณของบุคคล
รวมกับการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยที่จะปฏิบัติ
ตามความรูสึกนึกคิดและความเขาใจนั้นข้ึนกับมุมมองของแตละบุคคล สอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ี
ของเอมิล เดอรไคม ที่มีแนวความคิดวา หนาที่ของสังคมคือสวนท่ีสนับสนุนใหสังคมดํารงอยูได เนื่องจากชาวนา
ในตําบลยอยังมีความเชื่อในเร่ืองสิ่งที่เหนือธรรมชาติเชน ผีปูตา แมโพสพ พระภูมิเจาที่ และยังยึดถือสืบทอด
ความเชื่อเหลานั้นใหแกคนรุนลูกรุนหลานอยูอยางตอเนื่อง ถึงแมวาบางความเชื่อจะเลือนหายไปบางตาม
กาลเวลา 
  (2) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตอคติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาว
อีสานในตําบลยอ ชวงระยะเวลาต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่1– พ.ศ.2556โดยแบงเปนชวงเวลา 2
ชวงเวลาดังนี้ ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี1 – ชวงโครงการอีสานเขียว ชาวนาอีสานเปนสังคม
เกษตรกรรม การผลิตเปนไปเพ่ือการเล้ียงตนเอง ความสัมพันธของหมูบานเกิดจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของเจือ
จานกัน ในการดํารงชีวิตสวนใหญมักจะผลิตเอง ระบบการผลิตท่ีตองพึ่งพาธรรมชาติไมสามารถควบคุมใหอยูใน
ภาวะสมดุลยได จึงมีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับการผลิตมากมายเชน การทําบุญบั้งไฟ การแหนางแมว การแหขาว
พันกอน พิธีกรรมตางๆเหลานี้สะทอนถึงความเชื่อในเรื่องผี และอํานาจเหนือธรรมชาติของชาวอีสาน  ดาน
วัฒนธรรมชาวอีสานจะเครงครัดและยึดมั่นในประเพณีฮีตสิบสอง ชวงหลังโครงการอีสานเขียว – พ.ศ.2556 
ชาวนาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํานาจากนาดํามาเปนนาหวานทําใหขั้นตอนการทํานาเปลี่ยนไป ชาวนามี
ความเชื่อเรื่องพิธีกรรมในการทํานานอยลงแตก็ยังมีบางพิธีกรรมที่ยังคงปฏิบัติแตระยะเวลาในการประกอบพิธี
จะสั้นลง พิธีกรรมและความเชื่อคอยๆหายไปเพราะคนในสมัยนี้ไมคอยเชื่อในสิ่งศักดิ์ สิทธิ์แตจะใชเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรที่ทันสมัยแทน สอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย ธีรศาศวัต และคณะ (2533) เรื่อง “ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน ” พบวา พ.ศ. 2500 หมูบานท้ัง 4 
มีระบบการผลิตเพื่อกินเพื่อใชในครัวเรือนเปนหลักโดยการทํานา ปลูกพืชไร เชน ขาวไร พืชผักสวนครัวเล็กนอย 
หาผักปา สัตวปาและสัตวน้ํา การแลกเปล่ียนคาขายกับหมูบานอื่นและเมืองมีนอยมาก เทคโนโลยีเปนแบบ
ดั้งเดิม ตอมาเมื่อมีการนําพืชไร เชน ปอ ขาวโพด มันสําปะหลัง ถั่วตางๆ เขามาปลูก เพื่อขายเทคโนโลยีการผลิต
ก็เปลี่ยนไป โดยใชเทคโนโลยีที่ชวยประหยัดเวลา เชน รถไถใหญ เครื่องสีขาวโพด รถไถเดินตาม และใช
เทคโนโลยีที่ชวยเพ่ิมผลผลิต เชนพันธุพืชใหม ปุยเคมี ยาฆาแมลง ซ่ึงเทคโนโลยีเหลานี้หมูบานตองซ้ือจาก
ภายนอกท้ังสิ้น ทําใหเกษตรกรตองกูเงินจากนายทุนในเมืองมาลงทุน นายทุนจึงไดประโยชนอยางมากจาก
เกษตรกรทั้งดอกเบี้ยเงินกู กําไรจากการซ้ือขายพืชไร กําไรจากการขายเทคโนโลยีเหลานี้ ตอมามี ธ.ก.ส. หรือ
สหกรณการเกษตร เกษตรกรก็หันมากูจากแหลงใหมนี้ เพราะดอกเบี้ยต่ํากวาแตก็ยังตองกูจากนายทุนดวย 
เพราะเงินที่ไดจากการขายผลผลิตไมพอใชหนี้ ธ.ก.ส. หรือสหกรณการเกษตรความสามารถในการใชหนี้ของ
เกษตรกรข้ึนอยูกับภาวะดินฟาอากาศ และราคาผลผลิตท่ีขายไดเปนสําคัญ เม่ือเปรียบเทียบหมูบานเทคโนโลยี
กาวหนากับหมูบานเทคโนโลยีดั้งเดิมพบวาหมูบานประเภทแรก ทําไรมากกวาทํานา หมูบานประเภทหลังทํานา
อยางเดียวหรือทํานาและทําไรเล็กนอย ประเภทแรกมีรายไดมากกวา รายไดสวนใหญมาจากการเกษตรมีหนี้สิน
มากกวา มีหนี้สินมากกวา และใชเทคโนโลยีมากกวาโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ชวยประหยัดเวลา และสอดคลองกับ
ทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่ง เปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีวิวัฒนาการทางชีววิทยาของชารลส ดารวินกลาววา 
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การเปลี่ยนแปลงของสังคมเปนกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนขั้นตอนตามลําดับจากข้ันหนึ่งไปสูอีก
ขั้นหนึ่ง ในลักษณะท่ีมีการพัฒนาและกาวหนากวาขั้นที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีรูปแบบเรียบงาย
ไปสูรูปแบบท่ีสลับซับซอนมากข้ึน และมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆจนเกิดเปนสังคมที่มีความสมบูรณ  
เนื่องจากชาวนาในตําบลยอ เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํานาจากนาดํามาเปนนาหวาน ทําใหขั้นตอนในการทํา
นาเปลี่ยนไปพิธีกรรมและความเชื่อก็จะคอยๆหายไปไมคอยเห็นความสําคัญของการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับ
การทํานาเพราะคนในสมัยนี้ไมคอยเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่เหนือธรรมชาติแตจะเชื่อและใชเทคโนโลยีวิทยาศาสตรที่
ทันสมัยแทนสอดคลองกับทฤษฎีปริวรรตนิยม เนื่องจากชาวนาในตําบลยอมีความเชื่อเรื่องพิธีกรรมในการทํานา
นอยลงแตก็ยังมีบางพิธีกรรมท่ียังคงปฏิบัติแตระยะเวลาในการประกอบพิธีจะส้ันลงเปนแบบรวบรัดแทน บาง
พิธีกรรมก็ไมไดเครงครัดฤกษยามเหมือนแตกอนอาศัยฤกษสะดวกของแตละคนแทน เพราะสังคมในยุคนี้กลาย
มาเปนสังคมการผลิตเพื่อขาย ชาวนาถูกปลูกฝงใหทํางานเพื่อเพ่ิมมูลคามากกวาคุณคา  
 (3) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตอคติความเชื่อและพิธีกรรมมีสาเหตุมาจาก 
การตอบสนองนโยบายของรัฐที่ตองการพัฒนาวิถีความเปนอยูของประชาชนในหมูบานใหดีขึ้นกวาเดิม โดยการ
นําเทคโนโลยีเขามาเผยแพรในหมูบาน สอดคลองกับงานวิจัยของชอบ ดีสวนโคก และคณะ ( 2529 )เรื่อง “ 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจลุมแมน้ําชีตั้งแต พ.ศ.2475-2526 : กรณีสามหมูบานในจังหวัดรอยเอ็ด กาฬสินธุ และ
ขอนแกน” พบวา หมูบานทั้งสามที่ตั้งในระยะเวลาท่ีไลเลี่ยกันคือตอนตน – กลางรัชกาลที่ 5 การผลิตในชวง
กอนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 มีลักษณะเหมือนกันทั้งสามหมูบานคือ หมูบานมีการผลิตแบบยัง
ชีพ และปจจัยที่สามารถหาไดจากบริเวณรอบๆหมูบาน มีการใชเงินตรานอยมาก มีความสัมพันธกับเมืองและรัฐ
นอยในดานการคาขายแลกเปลี่ยนระหวางหมูบานมีนอยหลังจากมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติแลวมีการ
เปลี่ยนแปลงในหมูบานทั้งสามเปนอันมาก ความแตกตางทางฐานะเศรษฐกิจระหวางหมูบานทั้งสามเห็นไดชัด 
ชองวางระหวางคนจน คนรวยมีมากขึ้นปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมี 3 ประการคือ 
ประการแรกความไมสมดุลระหวางการเพิ่มประชากรกับทรัพยากรธรรมชาติ ประการที่สองเกิดจาการนําพืช
เศรษฐกิจคือ ปอและมันสําปะหลังมาปลูก ทําใหเกิดการผลิตเพื่อขายนําหมูบานไปผูกพันกับตลาดโลก และยัง
เปนตัวการทําลายสภาพแวดลอม ประการท่ีสาม บทบาทของรัฐบาลที่สรางพนังกั้นน้ําทําใหการปลูกขาวได
ผลผลิตดี การสรางถนนและไฟฟาสูหมูบานทั้งสาม ทําใหหมูบานตองพึ่งพาเมืองและเสียเปรียบเมืองมากขึ้น 
กลาวคือเมืองดูดเอาทรัพยากรทั้งพืชเศรษฐกิจและแรงงานราคาถูกออกไปจากหมูบาน ในขณะเดียวกันหมูบานก็
ซื้อเทคโนโลยีทางการเกษตรและสินคาสําเร็จรูปตางๆซ่ึงมีราคาแพงจากเมืองเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วทําใหเกิดหนี้สิน
อยางไมเคยมีมากอน และสอดคลองกับแนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม ณรงค เส็งประชาไดกลาวไวในหนังสือ 
มนุษยกับสังคมฉบับปรับปรุงใหม ( 2541: 212 - 213 )ถึงสาเหตุที่ทําใหสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงมาจาก
ปจจัยตางๆมากมาย ซึ่งปจจัยตางๆที่ทําใหสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงจะมีทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีทฤษฎีโครงสราง – หนาท่ี จึงมองสังคมสวนรวมวา เปนระบบหนึ่งซ่ึง
ประกอบดวยสวนหรือระบบตางๆหรือสถาบันตางๆท่ียึดเหนี่ยวและมีความสัมพันธกัน ถาสวนใดสวนหนึ่งเปล่ียน
สวนอื่นๆก็จะมีผลกระทบไปดวย (ณรงค เส็งประชา .2541:208 ) สอดคลองกับทฤษฎีปริวรรตนิยมหรือทฤษฎี
แลกเปลี่ยนกลาวคือ มนุษยแตละคนมีความตองการอะไรหลายๆอยางในชีวิต แตตัวเองไมสามารถจะตอบสนอง
ความตองการของตนดวยตนเองทั้งหมดได จะตองอาศัยผูอื่นมาชวยสนองความตองการเหลานั้นดวยจึงจะครบ 
เนื่องจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆในชุมชน ทําใหการคมนาคมสะดวกสบายข้ึนมีผลทําใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีทันสมัยเขามาในชุมชน ผูคนในชุมชนหันไปใหความสนใจเทคโนโลยีใหมๆจนลืมวิถีชีวิตเกาๆจน
เกือบหมด 
 (4) ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทําใหหมูบานที่เคยมีสภาพความเปนอยูแบบงายๆและมีเศรษฐกิจ
แบบยังชีพ กลายมาเปนหมูบานที่เนนการผลิตเพื่อจําหนาย ซึ่งกลายเปนระบบเศรษฐกิจแบบการคา จากการ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหหมูบานเปลี่ยนไปสูความทันสมัยทางดานวัตถุมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของเฌอ
มาลย ราชภัณฑารักษ (2520) เร่ือง พัฒนาการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย พ.ศ.2435-2475 (ค.ศ.
1892-1932)ไดวิจัยจากเอกสารเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาการเกษตรท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยใน
ระยะเวลา 40 ป พบวาประการแรกผลของการพัฒนาการเกษตรทําใหเกิดการจําแนกแตกตางในกิจกรรมทาง 
เนื่องจากระบบการผลิตเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวมาเปนเศรษฐกิจแบบการคาที่ทําใหเกิดการจางแรงงาน
ทางการเกษตรกรรม การอพยพเคลื่อนยายแรงงาน ปญหาความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง เกิดปญหา
การเอารัดเอาเปรียบในระบบความสัมพันธระหวางชาวนา พอคาคนกลาง และโรงสี ประการที่สองเกิดการ
รวมกลุมของโครงสรางที่หนาที่ในรูปแบบสหกรณ และประการท่ีสามผลของการไมสืบเนื่องในเร่ืองระยะเวลา 
และการขยายตัวระหวางการจําแนกความแตกตางของกรรมการทางเศรษฐกิจกับการรวมตัวในรูปของสหกรณ 
ทําใหเกิดการรวมกลุมทางสังคมในลักษณะของความยากจนขัดสนเกิดขึ้นกับชาวนา สอดคลองกับแนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม จากปรากฏการณทางสังคมที่ผานมา เราจะพบวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเปนเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และการเปล่ียนแปลงนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เปนผล
กอใหเกิดความกาวหนา ผูคนใหการยอมรับ แตบางครั้งอาจเปนไปในทางลบเปนผลใหสังคมหยุดชะงักหรือลด
ความกาวหนาลง สอดคลองกับทฤษฎีทฤษฎีโครงสราง – หนาท่ี ที่มองสังคมสวนรวมวา เปนระบบหนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยสวนหรือระบบตางๆหรือสถาบันตางๆท่ียึดเหนี่ยวและมีความสัมพันธกัน ถาสวนใดสวนหนึ่งเปล่ียน
สวนอื่นๆก็จะมีผลกระทบไปดวย และสอดคลองกับทฤษฎีทฤษฎีภาวะทันสมัย ซ่ึงตามหลักแนวคิดของทฤษฎีนี้ 
เชื่อวาถาตองการใหสังคมมีความเจริญก็จําเปนตองนําสิ่งท่ีเจริญแลวเขามาสูสังคม จากการนําสิ่งท่ีทันสมัยกวา
เขามาสูสังคมนั้น ในสังคมท่ีลาสมัยก็จะมีขบวนการปรับเปลี่ยนหรือโยกยาย และผสมผสานกลมกลืนกัน 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงเครื่องมือเคร่ืองใชแบบพ้ืนบานมาเปนแบบสมัยใหม มีผลทําใหคติความเชื่อประเพณี
และพิธีกรรมเก่ียวกับการทํานาหลายอยางในชมุชนไดเปลีย่นแปลงไป และบางอยางก็สูญหายไป ชาวนาในชมุชน
เริ่มไมเห็นคุณคาเครื่องมือเครื่องใชในการทํานาแบบดั้งเดิม ทําใหลืมเลือนพิธีกรรมและคติความเชื่อตางๆที่
เก่ียวของกับเคร่ืองมือเครื่องใชตางๆเหลานั้นไปดวย ซ่ึงปจจุบันคติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาบางอยาง
ไดสูญหาย และบางอยางก็กําลังจะสูญหายไปจากชุมชนแหงนี้  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  จากการศึกษาในเร่ือง คติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของคนอีสาน: กรณีศึกษาตําบลยอ อําเภอ
คําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธรในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดังตอไปนี้  
  1) ควรสงเสริมใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมการทํานาในจังหวัดตางๆ กอนท่ีบุคคลที่
เชี่ยวชาญในการประกอบพิธีกรรมจะลมหายตายจากไป ซ่ึงจะทําใหยากแกการสืบคน โดยมีการบันทึกขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมไดนั้นเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงจะเปนประโยชนตอคนรุนหลังไดสืบทอด และนําไปเผยแพรเพื่อทําให
เกิดความเขาใจในสังคมวัฒนธรรมชาวนา  
  2) ควรสงเสริมใหมีการเก็บรวบรวมคติความเชื่อ พิธีกรรม และขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการทํานาให
กวางขวางยิ่งขึ้น โดยมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร บันทึกเสียง และบันทึกภาพในลักษณะตางๆ เชน 
ภาพถายวีดีทัศน ภาพนิ่ง เปนตน แลวนําไปเผยแพรใหกับสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจในวิถีชีวิต คติความเชื่อในการทํานา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนไดอยางถูกตอง และเปนการ
อนุรักษสืบทอดความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาใหคงอยูสืบไป 
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  3) ควรสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ และเอกชนไดศึกษาและตระหนักถึงคุณคาของคติความเชื่อและ
พิธีกรรม การดํารงอยูของกลุมชน เพ่ือเปนความรูพื้นฐานและเปนองคความรูในการวางแผนเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ตอไป ไดแก การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน 
  ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ังตอไป  
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยวิถีชีวิต ฮีตสิบสองคองสิบสี่ของคนในชุมชน เพ่ือใหเปนท่ีรูจักของประชาชน
ทั่วไป และชาวตางประเทศตอไป 
  2) ควรมีการศึกษาวิจัยความเชื่อ พิธีกรรมในดานอื่นๆของคนในชุมชน เพื่อรวบรวมไวในงานวิจัยชิ้น
เดียวกัน 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
School Administration Following the Philosophy of Sufficiency Economy in School of 
Pattananikomdistrict under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2.
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตอําเภอพัฒนานิคมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน 4 ดาน เพื่อเปรียบเทียบการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที่และขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก      
ครูในเขตอําเภอพัฒนานิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวนท้ังสิ้น 162 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิรท โดยมี
คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับอยูที่ 0.94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบคาที  
ผลการวิจัยพบวา 

1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคมสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.17,SD = 0.42) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาทุกดานมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้คือ ดานการบริหารวิชาการ        
( X = 4.44, SD=0.34) ดานการบริหารงบประมาณ ( X  = 4.13, SD =0.57) ดานการบริหารงานท่ัวไป ( X = 4.08, 
SD=0.62) และดานบริหารงานบุคคล ( X = 4.02, SD=0.66) ตามลําดับ 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดของโรงเรียน และตําแหนงหนาที่ครู  
  1. ครูที่อยูในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยรวมและรายดาน ทั้ง 2 ดานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารทั่วไป และมี 2 ดานท่ีไมแตกตางกันคือ ดานบริหาร
วิชาการ ดานบริหารงานบุคคล 
  2. ครูที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract  
School Administration Following the Philosophy of Sufficiency Economy in School 

of Pattananikomdistrict under Lopburi  
 This research aims to study the School Administration Following of the sufficiency 
economy in schools of Pattananikom district under the primary education service area 2 
Lopburi that was included for 4 sides : 1. The Academic administration 2.The Budget 
administration 3. The Human resource management4.The General administration.This 
research compared the school administration following the philosophy of sufficiency
economy in school of Pattananikom the primary education service area 2 Lopburi.
Classified by the operational position and school size. The study sample consisted of 
teacher in Pattananikom district about 162 persons. The research instrument was a five-
rating scale with a confidence level of .94 were used for data analysis. Is the frequency 
,percentage, mean and standard deviation. One-way analysis of variance (One-Way 
ANOVA) and t-test.
Based on the finding of the study, it was concluded that:

1.The school administration following the philosophy of sufficiency economy In school of 
Pattananikom District under Lopburi primary education service area 
office 2. That was included for 4 sides 1. The Academic administration2. The Budget 
administration 3. The Human resource management 4. The General administration found 
that all expects were also high level.
2. The teacher’s opinion of working in schools the different size school. 
It was concluded that:  
 1. The teachers’s opinion toward the school administration following the philosophy 
of sufficiency economy were not different.
 2. In comparison of teacher’s opinion toward school administrators of philosophy of 
sufficiency in school. It was concluded that of two were different it was The Budget 
administration and The General administration Statistically significant at the .05 level with 
two sides that were not different. 

Key Word (s) : School Administration Following the Philosophy of Sufficiency 
Economy in School

บทนํา 
 การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามขอบขายงานท้ัง 4 ดาน 
อันไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป
ของสถานศึกษา เปนการตอบสนองแนวทางการจัดการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษา แตงานวิจัยเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผานมาพบวามีเงื่อนไขปจจัยหลายประการท่ีสงผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากงานวิจัยของศรีพร แกวโขง (2554 : 66) พบวา ประสบการณเก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครู มีผลตอการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัดที่มีหลายขนาดและแตละโรงเรียนผาน
การบริหารศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะที่แตกตางกันจากปจจัยดังกลาวอาจสงผลตอการบริหาร
สถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแตละโรงเรียน ประกอบกับที่ผานมา ยังไมมีงานวิจัยใดสะทอนผล
การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยางชัดเจน 
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 ซึ่งทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอ
พัฒนานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 วาอยูในระดับใด เพื่อใหไดผลการวิจัยมาเปน
ขอมูลแลกเปลี่ยนเรียนรูและแนวทางการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการศึกษาเอกสาร ขอมูล แนวคิดและงานวิจัยตางๆ เก่ียวกับการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจําแนกตามขอบขายการบริหารสถานศึกษาเปน 4 
ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป
ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับสนั่น สุขเหลือ (2549 : 52) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารตอการสงเสริมโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ไววาบทบาทของผูบริหารตองปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบในขอบขาย
งาน 4 ดานดวยวิธีการที่เปนระบบและมีขั้นตอนสอดคลองสัมพันธกัน ดังนี้  
 ดานการบริหารวิชาการ จากการศึกษางานวิจัยของศรประภา พงษหัตถาศิลป (2557 : บทนํา) ไดศึกษา
สภาพการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรสาคร พบวา การจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดานการจัดกิจกรรมการสอน 
ดานสื่อการสอนและแหลงการเรียนรู และดานการวัดการประเมินผล โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก         
ซึ่งสะทอนวาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนที่สามารถนํามาบูรณาการในการบริหารสถานศึกษาดานงาน
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ จากการศึกษางานวิจัยของ สินี ศิวาธรณิศร (2549 : 105-109) ไดกลาววา
ความพรอมในการรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 11 พบวา การบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนขนาดเล็กมีความพรอมในการบริหารอยูในระดับนอย
กวาโรงเรียนขนาดใหญ ดังนั้นการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในยุคปจจุบันตองใชเหตุผลในการบริหาร
งบประมาณเพ่ือลดความเส่ียงใหเหลือนอยที่สุด ดานการบริหารงานบุคคล จากการศึกษางานวิจัยของกานตชนิด 
ตะนัย (2551 : 115) ไดทําวิจัยเรื่องการนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในโรงเรียนบานเทิดไทย 
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ไดใหขอเสนอแนะวา คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาควรไดรับการอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดวย  รวมท้ังใหครูได
ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดานการ
บริหารทั่วไป จากการศึกษางานวิจัยของรณชัย ทิพยอุทัย (2554 : 88) เร่ืองการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 พบวา ผูบริหารใหความสําคัญในข้ันเสริมสราง
บรรยากาศในสถานศึกษาสามารถแยกออกเปนประเด็นใหญ คือ เสริมสรางบรรยากาศในทางวัตถุเชน อาคาร
สถานท่ีและเสริมสรางสิ่งแวดลอมทั้งนี้อาจเปนเพราะการเสริมสรางบรรยากาศดังกลาวเปนสิ่งท่ีปรากฏเห็นเดนชัด
เปนรูปธรรม ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
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และดานการบริหารทั่วไป 
จากแนวคิดดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถเขียนเปนแผนภาพประกอบแนวความคิด ในการวิจัยไดดังภาพประกอบ 1 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

1. ระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

2. ความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอ
พัฒนานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและตําแหนง
หนาที่ครู แตกตางกัน 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
ประชากรที่ศึกษา ไดแก ครูโรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2559 รวมประชากร 280 คน ใน 28 โรงเรียน จําแนกเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 23 
โรงเรียน ครู 190 คน โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรงเรียน ครู 70 คนและโรงเรียนขนาดใหญ 1 โรงเรียน ครู 20 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เขต 2 ปการศึกษา 2559 โดยการกําหนดตามตารางเครจซ่ีและมอรแกน (กนกรดา ผงสูงเนิน.2549 : 6 อางอิงจาก 
Krejcie : & Morgan.1970 : 608) จากน้ันสุมแบบแบงชั้น (Stratified RandomSampling) โดยใชขนาดโรงเรียน
เปนชั้นแลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)โดยการจับฉลาก เพื่อหาโรงเรียนท่ีใชเปนกลุม
ตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางจํานวน 162 คนแบงเปนโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 20 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 
70 คน และโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 72 คน 

ขนาดของกลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 162 คนแบงเปนโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 20 คน โรงเรียนขนาด
กลาง จํานวน 70 คน และโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 72 คน 
เครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2                 
โดยแบบสอบถามทั้งหมดมี 4 ดาน ไดแก 1. การบริหารวิชาการ 2. การบริหารงบประมาณ 3. การบริหารงาน

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานการบริหารวิชาการ 

ดานการบริหารงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล 

ดานการบริหารทั่วไป 

 
1. ขนาดของโรงเรียน 
2. ตําแหนงหนาที่ครู 
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บุคคล 4. การบริหารทั่วไปมีลักษณะเปนแบบ แบงเปน 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของโรงเรียน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)           
โดยสอบถามเก่ียวกับ ขนาดโรงเรียน และตําแหนงหนาท่ีครู 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน 4 ดาน 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. รางขอคําถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย 
3. นํารางแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา(Content 

Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท 
ที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา 

IOC ตั้งแต 0.67 – 1.00  
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใช กลุมตัวอยางจํานวน 

30 คน โดยมีคา 0.94 
6. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนจากการทดลองใช (Try out) ทุกฉบับ มาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น

ประเภทที่เปนความคงที่ภายใน (Internal consistency) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha coefficient)  
  7. นําผลท่ีไดมาเสนอท่ีอาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไข และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ           
แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล  
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอหนังสือจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวม ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในคร้ังนี้ 
 2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
  3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
  4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha coefficient) และการหาคา IOC (Index of Item 
Objective Congruence) 

2. สถิติพื้นฐาน ไดแก  
2.1 คารอยละ (Percentage)  
2.2 คาเฉลี่ย (Mean)  
2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)  
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3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก  
   3.1 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) ถาพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จะทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

3.2 การทดสอบที (t-test)  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอ
พัฒนานิคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน 4 ดานคือ 1. ดานบริหาร
วิชาการ 2. ดานบริหารงานบุคคล 3. ดานบริหารงบประมาณ และ 4. ดานบริหารทั่วไป จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและตําแหนงหนาที่ครูตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น มีผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. จากวัตถุประสงคขอแรกเพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2 

ไดผลการวิจัยดังนี้ ขอมูลพื้นฐานของครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีจํานวน หัวหนากลุมสาระและครูผูสอนไมตางกันและสวนใหญปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง และระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
อําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวม 4 ดาน คือ 1. ดานบริหาร
วิชาการ 2. ดานบริหารงานบุคคล 3. ดานบริหารงบประมาณ และ 4. ดานบริหารท่ัวไปอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้คือ ดานการ
บริหารวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานท่ัวไป และดานการบริหารงานบุคคล ตามลําดับ  
2. จากวัตถุประสงคขอที่สอง เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีผลการวิจัย
ดังนี้ 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาการบริหารงาน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการบริหารงบประมาณ ดาน
บริหารทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานบริหารวิชาการ และดานการบริหารงาน
บุคคล ไมแตกตางกัน 

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเก่ียวกับการบริหารงาน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จําแนกตามตําแหนงหนาที่ครูที่ไดรับมอบหมาย
ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานบริหารงบประมาณและดานบริหารท่ัวไป ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
 1. การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตามขอบขายงานท้ังท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก ผูวิจัยขอเสนอการวิจัยเปนรายดานดังนี้ 

1.1 ดานบริหารวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยลําดับแรกและมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 2 ขอ ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเหมาะสมกับวัย เนื่องมาจากผูบริหารใหความสําคัญกับการเลือกโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนแตละชวงชั้น 2. การ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนการนําคุณธรรมนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต เชน ความซ่ือสัตย สุจริต ความ
เสียสละ ขยัน อดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกท่ีดีตอตนเองและสังคมสวนคาเฉลี่ย
ลําดับสุดทาย คือ กําหนดกิจกรรมทางวิชาการใหสามารถยืดหยุนทันกับการเปลี่ยนแปลง เชน กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู สามารถยืดหยุนทันกับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ ซ่ึงผลท่ีเปนเชนนั้นเนื่องมาจาก ผูบริหาร
โรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดาน
วิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น 
เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนอง
ตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ
เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิวัชร ทับเจริญ 
(2550 : 15) กลาววา การบริหารวิชาการ คือ การจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อให
เกิดการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญทาใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 ดานบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยลําดับแรกในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ผูบริหารงบประมาณ มีความ
เปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณ ที่ปรากฏผลเชนนี้ อาจเปนเพราะในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาสู
การปฏิบัติตอองคกรหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตองบริหารผานแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ซึ่งประกอบไปดวยแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ซ่ึงตองสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจและ
เปาประสงคของสถานศึกษาพรอมทั้งมีกลยุทธในการดําเนินการ และมีเปาหมายผลสัมฤทธิ์ระบุไวอยางชัดเจน 
โดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารงบประมาณในยุคปจจุบันตองรอบคอบ ระมัดระวัง มีความเปนธรรม ยึดความ
พอประมาณ ความประหยัดคุมคา ตามมาตรการประหยัดงบประมาณของรัฐ (ปรีชา ศรีลับขาว2551 : 104) ดังนั้น
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การบริหารงบประมาณของโรงเรียนในยุคปจจุบันตองใชหลักเหตุผลในการบริหารงบประมาณเพ่ือลดความเส่ียงให
เหลือนอยที่สุด 

1.3 ดานบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยลําดับแรก ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ ติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง คือผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตางๆ และใหคําแนะนํา ปรึกษา เสนอแนะแนวทางและเปนแบบอยางแกบุคลากร
ในโรงเรียน โดยเนนใหบุคลากรในโรงเรียนมีความพอประมาณในการดําเนินชีวิต ไมโลภไมฟุงเฟอและมีการตัดสินใจ
บนพื้นฐานของเหตุและผล ฝกใหมีการมองไปขางหนาและเตรียมตัวใหพรอมกับความผันผวนของเหตุการณตางๆ 
อยางรูเทาทัน รวมถึงการหม่ันแสวงหาความรูเพื่อใหเกิดความรอบรูในดานตางๆ อันจะเปนปจจัยสําคัญที่ทาํใหดํารง
อยูอยางเขมแข็งและพอเพียงภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรพรรณ อินทร
ประเสริฐ (2550 : 75) การบริหารงานดานบุคคลในสถานศึกษา มีความสําคัญมากเพราะเปนปจจัยแหงความสําเร็จ
ในการบริหารองคกร หากสถานศึกษาใดประกอบไปดวยบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพอยางแทจริง  คือ มี
ความรูความสามารถมีสมรรถนะในงานหลัก มีคุณธรรมและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสมกับการจัดการศึกษา ยอมสงผล
ใหสถานศึกษาแหงนั้นมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กานตชนิต ตะนัย (2551 : 
115) ไดทําวิจัยเรื่องการนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในโรงเรียนบานเทิดไทย อําเภอแมฟาหลวง 
จังหวัดเชียงราย ไดใหขอเสนอแนะวา ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูควรมีการปลูกฝงคานิยมตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดกับนักเรียนใหมาก คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาควรไดรับการอบรมสัมมนาหรือ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดวย  รวมท้ังใหครูไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 ดานบริหารงานทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยลําดับแรกมีจํานวนเทากัน 4 ขอ ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 1. มี
การวางแผนที่เนนความคุมคาและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก  2. สงเสริมความรูในการใชบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรู  3.เตรียมความพรอมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทุกครั้งกอน
ปฏิบัติงานตามแผน 4. สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมรับผิดชอบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผลเชนนี้เปนเพราะผูบริหารมีการวางแผนงาน และใหความสําคัญเร่ืองการสรางผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก สงเสริม
ความรูในการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเตรียมความพรอมในเรื่องของความปลอดภัย และสรางการมี
สวนรวมระหวางชุมชนกับโรงเรียน อาจสามารถบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ดวยการประสาน
รวมมือกับชุมชนทองถิ่นและสังคมในทุกระดับในการจัดการเรียนรูจากสภาพจริงที่เปนอยูโดยการเรียนรูอาจเกิด
การศกึษาแบบอยางท่ีมีอยูแลว และการระดมความคิดรวมกันระหวางครู นักเรียนผูปกครอง ผูนําชุมชน ภูมิปญญา
ทองถิ่นรวมกันพัฒนาโครงการท่ีสอดตองเหมาะสมกับสังคมของโรงเรียน ชุมชนโดยเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรูตาง ๆ จากแนวทาง
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดการศึกษาในขั้นพ้ืนฐานตั้งแตระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงควรเผยแพรขยายผลสูระดับครอบครัว ผูปกครอง ไปจนถึงระดับชุมชนเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องและสงผลใหสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สวนคาเฉลี่ยลําดับสุดทายมี จํานวน 2 ขอ คือ 1. 
มีสงเสริมครูผูสอนใหจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เปนปจจุบัน ทันตอการใชงาน 2. สงเสริมการจัดการวัสดุ ครุภัณฑ 
ใหเปนไปตามความตองการของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญจันทร จันทรเจียม (2549 : 23) ได
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กลาวถึง งานบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาวามีความสําคัญเนื่องจากเปนงานท่ีใหการบริการสนับสนุน  สงเสริม 
ประสานงานและอํานวยการ ใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนอกจากนั้นยังเปนงานการประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชน ผลเปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีการใชหลักธรรมาภิบาลควบคูไปกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไพศาล ตั้งสมบูรณ (2549 : 89) วิจัยเร่ืองการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวาอยูในระดับมากท้ังนี้เปน
เพราะวาธรรมชาติของคนโดยทั่วไปจะตั้งเปาหมายสูความสําเร็จ โดยบริหารการศึกษาตามหลักของธรรมาภิบาล 
เรียงลําดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคาและหลัก
ความโปรงใส ดังนั้นจากหลักการนี้ควบคูกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถบริหารสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพได 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จําแนกตามขนาดโรงเรียนและตําแหนงหนาที่ครู ที่ตางกัน ดังนี้ 

2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนที่ตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารวิชาการไม
แตกตางกัน ถึงแมวาจะมีความแตกตางตามขนาดของโรงเรียนตอการบริหารงานวิชาการก็ไมทําใหผลของความ
คิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมี
ขนาดตางกัน มีผลไมแตกตางกันเลย ซึ่งอาจเปนเพราะมีปจจัยท่ีเพียบพรอมในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในกระบวนการจัดการเรียนรู การผลิตสื่อนวัตกรรม แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียน กิจกรรมทางวิชาการ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 33-38) ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 วางานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา ที่มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะให
สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารและการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเองและการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอก สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเก้ือหนุนการ
พัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
ของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวางดังนั้นงานวิชาการมีความสําคัญมาเปน
อันดับที่1 ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนกับการบริหารงานสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จําแนกตามขนาดโรงเรียนท่ีตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารงานบุคคล ไมแตกตางกัน ท้ังนี้
อาจเปนเพราะการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีการบริหารงานดานงานบุคคลไดดี มีบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพอยางแทจริง 
คือ มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสมกับการจัดการศึกษา ยอมสงผลใหสถานศึกษา
แหงนั้นมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550 : 75) ไดสรุปไว
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วา การบริหารงานดานบุคคลในสถานศึกษา มีความสําคัญมากเพราะเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหาร
องคกร หากสถานศึกษาใดประกอบไปดวยบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพอยางแทจริง คือ มีความรู
ความสามารถมีสรรถนะในงานหลัก มีคุณธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา ยอมสงผลให
สถานศึกษาแหงนั้นมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปจจัยดานขนาดโรงเรียนไมสงผล
ตอการบริหารงานดานงานบุคคล 

2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนท่ีตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารงานท่ัวไป มีความแตกตางกันตามขนาดโรงเรียน
อาจเปนเพราะงานการบริหารทั่วไปเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการจัด ระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่นๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและ
การอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการ
บริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดตลอดจนการมี
สวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลอง
กับ ธีระ รุญเจริญ (2550 : 89) ไดกลาวถึงหลักการและแนวคิดไววา การบริหารทั่วไป ควรยึดหลักใหสถานศึกษามี
ความเปนอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากที่สุด โดยเขตพ้ืนที่การศึกษากํากับ ดูแล สงเสริม
สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
หลักการบริหารงานเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได ตลอดจนการ
มีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกรที่เกี่ยวของ มุงพัฒนาใหเปนองคกรสมัยใหม โดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช
อยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงเครือขายการติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว จึงสงผลใหการบริหารงานทั่วไปมีความ
แตกตางกันตามขนาดของโรงเรียน 
  2.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนที่ตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารงบประมาณ มีความแตกตางกันตามขนาด
โรงเรียนอาจเปนเพราะขนาดของโรงเรียนสงผลตอการบริหารดานการบริหารงบประมาณ ไดดวยจํานวนเงิน
งบประมาณในแตละขนาดโรงเรียนจะไดไมเทากัน มีหลักการวิเคราะหการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
มีการวางแผนกลยุทธ และการดําเนินการทางการเงินของแตละขนาดโรงเรียนที่แตกตางกัน ทําใหประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการบริหารจึงแตกตางตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 40-
51) การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ภารกิจงานเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะหการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ จัดทําขอมูลทรัพยากร จัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพย และจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การศึกษา มีการกํากับ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชงบประมาณของสถานศึกษา  

3. ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน 4 ดาน คือ 
ดานการบริหารวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป จําแนกตาม
ตําแหนงหนาที่ครู มีความคิดเห็นไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บุคลาการทุกคนรับรูถึงภารกิจในการ
ดําเนินงานทุกดาน เชนการบริหารงานบุคคล คือการพิจารณากําหนด แตงตั้ง จัดหาบุคลากรตามความตองการของ
สถานศึกษากําหนดนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา ครู
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และนักเรียนทุกคน ไดเรียนรูทฤษฎี หลักคิด หลักวิชาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวเกิดการพัฒนาความเขมแข็งของ
สถานศึกษาอยางยั่งยืน โดยมีการดําเนินงานหลัก 4 ดาน คือ การสรางความรูความเขาใจ การนําสูการปฏิบัติ การ
ประสานความรวมมือ และเชื่อมโยงเครือขาย การติดตามประเมินผล การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในการบริหารงานบุคคลเปนการวางแผนกรอบอัตรากําลัง การกําหนด แตงตั้ง บุคลากรในการดําเนินงานนั้น ตอง
คํานึงถึงศักยภาพความเหมาะสมของผูสอนและผูเรียนและทองถิ่น ในการดําเนินการสอน ผูบริหาร ครูนักเรียน ตอง
มีความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ปลูกฝงใหผูบริหาร ครู และนักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียง โดยเนนใหบุคลากรในสถานศึกษามีความ
พอประมาณในการดําเนินชีวิต ไมโลภ ไมฟุงเฟอ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีมี การตัดสินใจบนพื้นฐานของ
เหตุและผล ฝกใหมีการมองไปขางหนาและเตรียมตัวใหพรอมกับความผันผวนของเหตุการณตาง ๆ อยางรูเทาทัน 
รวมถึงการหมั่นแสวงหาความรูเพื่อใหเกิดความรอบรูในดานตาง ๆ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่องอันจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหดํารงอยูอยางเขมแข็งและพอเพียงภายใตกระแสของโลกาภิวัตน 
สอดคลองกับ สุรีพร วงศสวัสดิ์สุข (2551 : บทคัดยอ) ท่ีกลาววา บุคลากรทางการศึกษานั้นมีบทบาทสําคัญเปน
อยางยิ่งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดานการศึกษา โดยครูมีบทบาทสําคัญตอการสงเสริม
ความรูในดานการสอนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกผูเรียน ซึ่งเริ่มตั้งแตขั้นตอน การวิเคราะห
ปญหาหลักสูตร การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการจัดการอบรมและการศึกษาความรู 
ขั้นตอนการสรางหลักการกระบวนการเรียนรู และขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตรทดลอง ซ่ึงเนื้อหาสาระการ
เรียนรูที่จําเปนตอการเรียนรูตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรสงเสริมเพิ่มเติมคือ ช วงชั้นที่ 1 คือ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวงชั้นที่ 2 คือ ภาษาอังกฤษกับเศรษฐกิจพอเพียง 
และการปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได ชวงชั้นที่ 3 คือ การรูรักสามัคคี และการอยูดีกินดี และชวงชั้นที่ 4 คือ จิตสํานึก
สาธารณะ นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษายังมีบทบาทสําคัญอยางสูงตอการสงเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการเรียนรูในสวนการวางแผนและการดําเนินการ  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะวิจัยในครั้งนี้ 

1.1 จากผลการวิจัยพบวาขนาดของโรงเรียนมีผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงวาจํานวนงบประมาณ และบริบท สิ่งแวดลอมตางๆ สงผลตอขอบขายการบริหารงานงบประมาณ
และการบริหารงานทั่วไปในโรงเรียนซึ่งผลมีการบริหารสถานศึกษาที่แตกตางกัน ดังนั้นหนวยงานตนสังกัดควรให
ความสําคัญ สนับสนุนโรงเรียนในเขตอําเภอพัฒนานิคม เพื่อสามารถบริหารงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 ควรสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเขารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานดาน
การบริหารสถานศึกษาและดานการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จ เพื่อการนําไปประยุกตใชในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3 ควรสงเสริมใหโรงเรียนที่มีความพรอมหรือเปนแกนนําเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว ได
พัฒนาตนเองข้ึนเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนโรงเรียนตนแบบในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตอไป 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยทําการวิจัยเชิง

คุณภาพ 
2. ควรมีการวิจัยเร่ืองปญหาและขอบเขตของการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
3. ควรมีการวิจัยปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
The State of Learner Development Activities of Teacher and Principal in Sabot Group 
under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุม
โรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบสภาพการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูในกลุมโรงเรียนสระ
โบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 111 คน  ตัวอยางในการวิจัย คือ 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จํานวน 87 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานกิจกรรม ลูกเสือ ดานการแนะแนวการศึกษา          
ดานกิจกรรมพัฒนาความถนัดและความสนใจ ดานการแนะแนวชีวิตและสังคม และดานการแนะแนวอาชีพ 
ตามลําดับ และ2) ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรม การพัฒนาผูเรียน 
 
Abstract
 The research was aimed to study: the state of learner development activities of 
teacher and principal in Sabot group under the Office of Lopburi Primary Educational 
Service Area 2 and 2) the state of learner development activities of teacher and principal in 
Sabot group under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2 by personal 
factors. The population used in this study was the principal and teacher in Sabot school 
group under the office Lopburi Primary Educational Service Area 2 total 111 people.          
The sample used in this study was the principal and teacher in Sabot school group under the 
office Lopburi Primary Educational Service Area 2 total 87 people. The tools used in this 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



research is a questionnaire with the reliability 0.98 Statistics used to analyze data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one Way Anowa Analysis. 
 The results showed that 1) the state of learner development activities of teacher and 
principal in Sabot group 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: 
scout activities, educational guidance, development aptitude activity and interest, life and 
social counseling and career counseling. And 2) compare the state of learner development 
activities of teacher and principal in Sabot group under the Office of Lopburi Primary 
Educational Service Area 2 with different person factor had not difference.
 
Key Word (S) : principal, learner development activities
 

บทนํา 
 การพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาและจะมีการรวมตัวเปน
สมาคมอาเซียนทําใหมีการแขงขันกันสูง คุณภาพของคนจึงมีผลตอความสําเร็จอยางสําคัญยิ่งโดยเฉพาะ “เด็ก”        
มีความสําคัญที่สุดเพราะการสรางคนใหมีคุณภาพตองดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสม ตอเนื่องในแตละชวงวัย
เนื่องจากคนเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตและเรียนตลอดเวลาเปนไปตามลักษณะของการเรียนรูจึงทําใหการศึกษาเปน
กระบวนการในการสรางคนสรางงาน สรางชาติใหมั่นคงยั่งยืนโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีเนนคุณภาพ
ประสิทธิภาพและความเสมอภาคใชเทคโนโลยีในการบูรณาการศาสนาวัฒนธรรมและสรางความรูใหคูกับงาน (กรม
วิชาการ, 2544) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงนับเปนกิจกรรมที่สามารถสรางเสริมความรูความเขาใจและประสบการณที่
นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญาพัฒนาความคิดของผูเรียนแลวยังมุงพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตหรือทักษะทาง
สังคม (social skills) เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลรอบขางสรางมิตรภาพมีความสามารถ
ในการปรับตัวทางสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกันปญหาท่ีทําใหเกิดความขัดแยง ความเครียด ความคับของใจ 
และความวิตกกังวล จนทําใหเกิดปญหาทางพฤติกรรมอันเนื่องมาจากความบกพรองในการปรับตัว นอกจากนั้นการ
ใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการแนะแนวชีวิตและสังคมยังมีจุดมุงหมายใหผู เรียนซ่ึงเปนเยาวชนไดพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัวและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข อันเปนผลมาจากการมีความเขาใจยอมรับตนเองและ
ผูอื่นมีวุฒิภาวะทางอารมณแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ มีการปรับตัวทางสังคมที่ดีอันจะทําให
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2546) 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางท่ีใชในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีความรู ความสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยูรวมกับคนอ่ืน
อยางมีความสุข พรอมทั้งกําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาองครวมของ
ความเปนมนุษยทั้ งดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมสรางเสริมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม               
ซึ่งประกอบดวยสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากจะกลาวถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่ง
เปนกิจกรรมท่ีกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว 
และกิจกรรมนักเรียน ซึ่งกิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสม
ตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบแลวนําไปพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต 
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 วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผูสอนทุกคนตองทํา
หนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิตการศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทําสวนกิจกรรม
นักเรียนเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ประเมินและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู
บําเพ็ญประโยชน (กรมวิชาการ, 2544) 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สามารถแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครอง
ในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  

2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ 
การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกั น เอื้ออาทร 
และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเอง
ในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางาน
รวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น 
กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร และ
กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม  

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ
เสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม การวัดและประเมินผล
การเรียน จากการศึกษาของโกเมท สุดประเสริฐ (2546) พบวาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนยังมีปญหาในเรื่องขาด
วิทยากรทองถ่ินที่จะใหความรูกับนักเรียน ขาดครูที่มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูไมมี
เวลาเพียงพอที่จะดําเนินงาน ขาดตัวอยางที่ดี ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และผูปกครองไมตระหนักถึง
ประโยชนของการจัดกิจกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

สําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารโรงเรียนกลุมสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงให
เหมาะสมกับผูเรียน โดยมุงเนนใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดรูจัก
ตนเอง เห็นคุณคาทั้งตนเองและผูอื่น ใหเปนผูมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รูจักบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
บําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชน สังคม ประเทศชาติและดํารงชีวิตอยูในสั งคมไดอยางมีความสุขจึงเปนภารกิจของ
สถานศึกษาที่ตองวางแผนและดูแลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสนองตอความตองการของผูเรียนใหไดมาก
ที่สุด จะตองดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งจะประกอบไปดวย กิจกรรมแนะแนว ไดแก 1) แนะแนว
การศึกษา 2) แนะแนวอาชีพ 3) แนะแนวชีวิตและสังคม กิจกรรมนักเรียน ไดแก 1) กิจกรรมพัฒนาความถนัดและ
ความสนใจ 2) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เพ่ือการปองกัน แกปญหา และเรียนรู
จากประสบการณจริง โดยจัดใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของผูเรียน โดยจะตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล โดยอาศัยความรวมมือจากทุกสวนในสังคมท้ังพอแม ผูปกครอง ชุมชน และคุณครูเพื่อใหเกิดผล
สําเร็จในการทํางาน จึงมีความประสงคที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียน
สระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. ศึกษาระดับสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
2. ศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เม่ือจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาอิสระคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและ
ผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยศึกษาตามแนว
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของกรมวิชาการ (2546) ดังนี้ 
    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. ตําแหนง 
 1.1 ผูบริหาร 
 1.2 ครู 
2. วิทยฐานะ 
 2.1 ไมมีวิทยฐานะ    
 2.2 ชํานาญการ 
 2.3 สูงกวาชํานาญการ 
3. วุฒิการศึกษา 
 3.1 ปริญญาตรี 
 3.2 สูงกวาปริญญาตรี 
4. ประสบการณการทํางาน 

4.1 นอยกวา 10 ป    
4.2 10 – 20 ป     
4.3 มากกวา 20 ปขึ้นไป 

5. ขนาดสถานศึกษา 
5.1 ขนาดเล็ก นักเรียนไมเกิน 120 คน  
5.2 ขนาดกลาง นักเรียนตั้งแต 121 – 300 คน 
5.3 ขนาดใหญ นักเรียนตั้งแต 301 คน 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
กิจกรรมแนะแนว 
 1. แนะแนวการศึกษา 
 2. แนะแนวอาชีพ 
 3. แนะแนวชีวิตและสงัคม 
กิจกรรมนักเรียน 
 4. กิจกรรมพัฒนาความถนัด และ
ความสนใจ 
 5. กิจกรรมลูกเสือ 
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ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เปนอัตรา กําลังที่มีทั้งหมด ณ วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม 2559 จํานวนโรงเรียน 10 
โรง จํานวนบุคลากรครูทั้งสิ้น 111 คน ทั้งนี้ไมรวมถึงครูที่สังกัดโรงเรียนเอกชน และครูที่สอนในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนทองถิ่น  

กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณหากลุมตัวอยางของ 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % ไดกลุมตัวอยาง 87 คน 
ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต ปการศึกษา 2559 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. การวิจัยเรื่อง สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในคร้ังนี้เพื่อ 

2. เปนขอมูลพื้นฐานแกครูและผูบริหารของแตละสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติ
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3. สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
ครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัย สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางานและเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคล ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 111 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูและผูบริหารโรงเรียนกลุมสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จํานวน 87 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 95 และยอมใหมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง หาโดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดวยวิธีการสุมเปนระดับชั้นอยางเปนสัดสวน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภทคําถามปลายปด 
(closed form) ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณคา (numerical rating scale) มี 5 ระดับ โดย
แบบสอบถามผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
นํามาประกอบในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหาร
ในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ 
 ตอนที่ 2 และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา) ของโรงเรียนกลุมสระโบสถ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
(numerical rating scale) มี 5 ระดับ โดยกําหนดความมากนอยของระดับ ดังนี้ 
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 5 หมายถึง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําผลท่ีไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดย
ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 

หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC 1.00 ทุกขอคําถาม 

6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1971) เทากับ .98 

7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล โดยการจัดสงแบบสอบถามดวยตนเองเพื่อใหสอบถามถึงกลุมตัวอยางจริง โดย

กําหนดใหกลุมตัวอยางสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยภายใน 15 วัน และบางสวนติดตอขอรับแบบสอบถามดวยตนเอง 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
1. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง ในการตอบแบบสอบถามแลวนํามา

คัดเลือกฉบับที่สมบูรณ และถูกตองเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล 
2. การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 

 2.1 หาคาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) ของขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
 2.2 หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนน จาก
การตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของกลุมโรงเรียนสระโบสถ  
 2.3 แปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ ดังนี้ 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50 - 5.00 หมายความวา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมากที่สุด 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 - 4.49 หมายความวา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมาก  
 คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50 - 3.49 หมายความวา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนปานกลาง  
 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 - 2.49 หมายความวา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอย  
 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 - 1.49 หมายความวา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอยที่สุด 
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 2.4 เปรียบเทียบความแตกตางจําแนกตาม ตําแหนง วุฒิการศึกษา โดยใชการทดสอบที  (t-test) 
จําแนกตาม วิทยฐานะ ประสบการณการทํางาน และขนาดสถานศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (one - way ANOVA) โดยการทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู โดยใชการ
ทดสอบดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method)  
  

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานกิจกรรมลูกเสือ ดานการแนะแนวการศึกษา ดานกิจกรรมพัฒนาความ
ถนัดและความสนใจ ดานการแนะแนวชีวิตและสังคม และดานการแนะแนวอาชีพ ตามลําดับ  มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารใน

กลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 
 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหาร ( X ) (S.D) ระดับการจดัการ 

กิจกรรมแนะแนว    

1. ดานการแนะแนวการศึกษา 4.17 0.59 มาก 

2. ดานการแนะแนวอาชพี 4.10 0.52 มาก 

3 ดานการแนะแนวชีวิตและสังคม 4.12 0.50 มาก 

กิจกรรมนักเรียน    

4. ดานกิจกรรมพัฒนาความถนดัและความสนใจ 4.14 0.54 มาก 

5. ดานกิจกรรมลูกเสือ 4.20 0.53 มาก 

โดยภาพรวม 4.14 0.48 มาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
และครูที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมแตกตางกัน มีรายละเอียดดังตารางที่ 2-5 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัด

สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n X  S.D. t Sig 
ผูบริหารสถานศึกษา  10 4.27 0.45 0.91 0.36 
ครู 77 4.13 0.48 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา 

วุฒิการศึกษา n X  S.D. t Sig 
ปริญญาตรี  57 4.16 0.49 0.53 0.60 
สูงกวาปริญญาตรี 30 4.11 0.45 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวิทยฐานะ 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวางกลุม 2 0.55 0.28 1.21 0.30 
ภายในกลุม 84 19.12 0.23   

รวม 86 19.67    

 จากตารางที่ 4 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ท่ีมีวิทยฐานะตางกัน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวางกลุม 2 0.45 0.22 0.97 0.38 

ภายในกลุม 84 19.23 0.23   

รวม 86 19.67    

 จากตารางท่ี 5 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2 ที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวางกลุม 2 0.33 0.17 0.72 0.49 

ภายในกลุม 84 19.34 0.23   

รวม 86 19.67    

 จากตารางท่ี 6 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2 ท่ีสังกัดสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานกิจกรรมลูกเสือ ดานการแนะแนวการศึกษา ดานกิจกรรมพัฒนาความ
ถนัดและความสนใจ ดานการแนะแนวชีวิตและสังคม และดานการแนะแนวอาชีพ ตามลําดับอาจเนื่องการปฏิบัติ
หนาที่ในสวนของการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเปนไปตามแผนงานของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีการวางรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงทําใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สั งกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของศิริลักษณ วงษจันทรหาญ (2545) ไดศึกษาการบริหารงานแนะแนว ตามการรับรูของผูบริหาร และครูแนะแนว
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการ
บริหารงานแนะแนวตามการรับรูของผูบริหารและครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา และเปรียบเทียบการรับรูเรื่อง
ดังกลาวระหวางผูบริหารและครูแนะแนวเก่ียวกับสภาพและปญหาการบริหารงานแนะแนวพบวา โดยภาพรวมแลว
ผูบริหารและครูแนะแนวรับรูสภาพการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนทั้ง 10 ดาน ไดแกการวางแผน การจัด
องคการ การแตงตั้งบุคลากร การดําเนินงาน การประเมินผล บริการการศึกษาและรวบรวมขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
บริการสนเทศ บริการใหคํา ปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคลและบริการติดตามผลวาอยูในระดับการปฏิบัติมาก แต
รับรูเร่ืองปญหาการบริหารแนะแนวในโรงเรียน โดยภาพรวมแลวพบวา ผูบริหารมีการรับรูสภาพการบริหารงานแนะ
แนวในโรงเรียนสูงกวาครูแนะแนวทุกดาน แตครูแนะแนวมีการรับรูปญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสูงกวา
ผูบริหารทุกดานเชนกันสอดคลองกับงานวิจัยของเสรี ใจเอ้ือ (2551) ไดศึกษา สภาพการดําเนินงานการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธรมีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยรวมและรายดาน  คือ ดาน
กิจกรรมแนะแนว ดานกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี และดานความถนัดและความสนใจ อยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของโกวิทย กิ่งกาน (2551) ไดศึกษา สภาพการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจของผูเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจของผูเรียนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของสุพิชญ ประจัญยุทธ (2552) ไดศึกษาการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการศึกษา
พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ท้ังดานกิจกรรมแนะแนวและดานกิจกรรมนักเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด  

2. ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
และครูที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมแตกตางกัน เนื่องจากการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนจัดไปตามระเบียบและวิธีการที่ตนสังกัดของสถานศึกษากําหนดใหปฏิบัติในทิศทางเดียวกันไมวาจะอยูในสาย
งาน ใด ๆ ก็ตาม จึงทําใหผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระ
โบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของสุพิชญ ประจัญยุทธ (2552) ไดศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา 
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการศึกษาพบวา 2. ขาราชการครูที่มีตําแหนง 
ประสบการณในการทํางาน และ ขนาดสถานศึกาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของเชียงห
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ยาน (Chuenyane, 1983) ไดศึกษาโดยการสํารวจความตองการแนะแนวอาชพีของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
แอฟริกาใต จํานวน 600 คน และการสํารวจการรับรูเกี่ยวกับโครงการแนะแนวในโรงเรียนของผูบริหารโรงเ รียน 
โดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด 60 ขอเกี่ยวกับความตองการบริการแนะแนวและไดสัมภาษณ
อาจารยใหญเก่ียวกับสภาพการณของบริการแนะแนวในโรงเรียนของผูบริหารเหลานั้น ผลการศึกษาพบวา นักเรียน
ตองการแนะแนวอาชีพ 16 ประเภท และนักเรียนมีความรูสึกวาความตองการของเขาไมไดรับการตอบสนอง
ประมาณ 60 % ของนักเรียนทั้งหมดไดแสดงใหเห็นถึงความตองการแนะแนวอาชีพ และการหางานทําเพิ่มเติมจาก
เดิมที่มีอยู นอกจากนี้ยังตองการที่จะเขาใจถึงโครงการแนะแนวที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับอาชีพ การ
คนหาอาชีพ การวางแผน ความสัมพันธของงานกับบุคลิกภาพ คานิยมที่กระจางชัด การเลือกเรียนวิชาตางๆ และ
ทักษะในการตัดสินใจเลือกอาชีพ และผูวิจัยยังไดเสนอแนะใหมีการจัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูลขึ้นในโรงเรียนอีกดวย 
และสอดคลองกับงานวิจัยของวัชระ ปจจุสานนท (2554) ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน
โรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นท่ี 3 และ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาท่ีใน
โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน ไมแตกตางกัน 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ดานการแนะแนวการศึกษา จากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรจัดวิชาทางการแนะแนวเพ่ือใหนักเรียน
รูจักตนเอง รูความสามารถและความถนัดของตน 

2. ดานการแนะแนวอาชีพ จากการศึกษาพบวา โรงเรียนควรจัดบริการขอมูลขาวสารดานแหลงฝกอาชีพ
เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะ 

3. ดานการแนะแนวชีวิตและสังคม จากการศึกษาพบวา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมกลุมตามความสนใจใน
ลักษณะชุมนุมเพื่อเสริมสรางความรักความสามัคคี 

4. ดานกิจกรรมพัฒนาความถนัดและความสนใจ จากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรจัดกิจกรรมพัฒนาความ
ถนัดและความสนใจที่นักเรียนมีความสนใจเปนพิเศษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานเดนของนักเรียน 

5. ดานกิจกรรมลูกเสือ จากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรจัดพิธีการทางลูกเสือตามระเบียบขอบังคับของ
คณะลูกเสือแหงชาติเพื่อดํารงไวซึ่งวิชาลูกเสือ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพ่ือนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบจุดเดนจุดดอย และ
นําจุดเดนมาพัฒนากับสถานศึกษาตอไป 
 2. ความมีการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและ
ผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพ่ือนําการบริหาร
แบบมีสวนรวมมาพัฒนาตอไป 
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การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทย
ศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
Participation in Educational Management of Basic Education Board of New City 
Collaborative School under the Office of Saraburi Primary Education Service Area 2 
 
ผูวิจัย   ศรารัตน  สิงหนอย 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.กฤษณะ  บุหลัน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสห
วิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 108 คน เคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.981 สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุม
โรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานวิชาการ ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป และดานงบประมาณ ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีคาเฉลี่ยสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกัน ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม การจัดการศึกษา 
 
ABSTRACT 

The research was aimed to study 1) the participation in educational management of 
basic education board new city collaborative school under the Office of Saraburi Primary 
Education Service Area 2 2) to compare the participation in educational management of 
basic education board new city collaborative school under the Office of Saraburi Primary 
Education Service Area 2 by personal factors. The population is the basic education board 
total 108 people. The tools used in this research is a questionnaire with the reliability 0.981. 
Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results showed that 1) the participation in educational management of basic 
education board new city collaborative school under the Office of Saraburi Primary 
Education Service Area 2 overall was high level. Considering it was high level that in all 
aspects. Descending order: academic, human resources management, general 
administration, and budget. 2) compare the participation in educational management of 
basic education board new city collaborative school under the Office of Saraburi Primary 
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Education Service Area 2 by personal factors with different had the participation in 
educational management difference. 

Keywords : participation educational management
 

บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี3) กําหนดใหสังคมมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา การมีสวนรวมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการสถาบันสังคมอ่ืนและใหหนวยงาน
ทางการศึกษา โดยนําประสบการณความรอบรูความชํานาญ ภูมิปญญาทองถิ่นขององคกร กลุมบุคคลดังกลาวมาใช
ใหเกิดประโยชนทางการศึกษา ยกยองผูสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งใหบุคคล ครอบครัวชุมชน
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาบันประกอบการ 
สถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยใหรูจัก การมีสวนรวมจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน ทรัพยากร
อื่นใหแกสถานศึกษา มีสวนรวมกับภาระคาใชจายทางการศึกษา ตามความเหมาะสมและความจําเปน นอกจากนี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพื้นท่ีและผูทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ บุคคลที่มีความตั้งใจเสียสละและอุทิศตนเพ่ือ เขามามีสวนรวม
การพัฒนาการศึกษาของชุมชนและทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2543 เปนผูไดรับการแตงตั้งจากผูบังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับ (คือคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา) ซ่ึงมีบทบาทหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ.2543 แกไขตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 ตามกฎกระทรวง ซึ่ง
สอดคลองกับมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 ที่
กําหนดใหทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ดังนี้  

1. ใหความเห็นชอบขอเสนอแนะใหคําปรึกษาแกสถานศึกษา เพื่อใหการจัดและพัฒนาการ ศึกษาของ
สถานศึกษา สอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และมาตรฐานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ รวมทั้งบริบท
ของสถานศึกษาและความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

2. สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือการดําเนินกิจการของสถานศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
การศกึษาของสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสวนท่ีไดกําหนดไวตามระเบียบกระทรวง 

ศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 แกไขตามระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีความสําคัญมากตอการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบนี้จําเปนที่จะตองรับรูบทบาทของตนเอง และรอบรูเรื่องของการจัดการศึกษาพอสมควร 
เพื่อจะไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพตอการบริหารโรงเรียน 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2543) กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กฎกระทรวง ขอ 2) ประกอบดวย 1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 2) กรรมการท่ี
เปนผูแทนผูปกครอง จํานวน 1 คน 3) กรรมการที่เปนผูแทนครู จํานวน 1 คน 4) กรรมการที่เปนผูแทนองคกร
ชุมชน จํานวน 1 คน 5) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน 6) กรรมการที่ เปนผูแทน
ศิษยเกา จํานวน 1 คน 7) กรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ี สถานศึกษา
ขนาดเล็ก จํานวน 1 รูป หรือ 1 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 2 รูป หรือ 2 คน หรือ 1 รูป กับ 1 คน 8) 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 1 คน  และสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 6 คน 9) 
ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหโรงเรียน
ประกาศรับสมัครผูแทนดังกลาวเวนผูทรงคุณวุฒิที่ใหผูบริหารคัดเลือกไมเกิน 4 คน จากนั้นใหผูแทนคัดเลือกกันเอง
ใหเหลือผูแทนกลุมละไมเกิน 2 คน และเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการจากคณะกรรมการคํานึงถึงวา
จํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการที่เปนสตรีใหมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการท้ังหมด 

โรงเรียนตาง ๆ ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ.2546 ไดพบปญหาหลายประการที่เปนสาเหตุของการไดมาซึ่งกรรมการท่ีไมพึงประสงคทั้งดาน
คุณภาพ ดานความพรอมที่จะเขามาทําหนาที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบที่กําหนดไว เพราะ
ระเบียบนี้ไดกําหนดคุณสมบัติทั่วไปของผูเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเทานั้นจึงเกิดชองวางของการ
ไดมาของคณะกรรมการท่ีมีความพรอม ท่ีจะเขามามีสวนรวมกํากับดูแลและติดตามในการบริหารและจัดการศึกษา
ในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งกวานั้นกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 โดยมีภาระหนาท่ีในการบริหารจัดการศึกษาที่ตองอาศัย
ความรูความสามารถเปนอันมาก ในทางปฏิบัติโรงเรียนไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีโรงเรียนสามารถจะกํากับหรือชี้นําการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาประสงคของโรงเรียน โดยผูบริหาร
โรงเรียนไดสรรหาบุคคลที่มีความใกลชิด และสามารถชี้นําได เชน ผูบริหารโรงเรียนโนมนาว ชี้นําผูแทนผูปกครอง 
ผูแทนศิษยเกา ผูแทนองคกรชุมชน ฯลฯ ใหเลือกบุคคลท่ีเปนขาราชการหรือบุคลากรในโรงเรียน ผูใกลชิดกับ
โรงเรียน ซึ่งการไดมาดังกลาวไมเปนไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการท่ีวางไว ดังนั้นประเด็นของคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงควรบัญญัติไวใหมากชัดเจนและรัดกุมพอสมควรเพื่อใหเกิดความสงางาม 
เพื่อใหไดคนดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีคุณธรรมโดยควรใหมีกรรมการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติ และมี
ขอเสนอแนะวาการไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสงางาม นาเคารพนับถือ มีภูมิปญญา มี
วิสัยทัศนที่เปนประโยชนตอโรงเรียนและการศึกษา ขอความท่ีนาสนใจในการพัฒนาการศึกษาก็ดี มีความประพฤติดี
ก็ดี ตองใหความสําคัญเปนรูปธรรม ไมใชเพียงแคนามธรรมเทานั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองทําหนาท่ีแทนชุมชนและผูปกครองนักเรียน โดยเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาที่เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนซึ่งเปนลูกหลาน
ของชุมชน ในขณะเดียวกันตองทํางานรวมกับผูบริหารและคณะครูโดยตระหนักถึงความเปนเจาของรวมกัน จึง
อาศัยกระบวนการทํางานที่เนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมและความโปรงใสตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนของ
การจัดการศึกษาแตสภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากอดีตถึงปจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหนาที่ของตนเอง สวนมากไดรับการรองขอจากสถานศึกษามากกวา
ไดรับการคัดสรรจากผูมีสวนเก่ียวของอยางแทจริง ทําใหขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน สวนมากยังคิดวาการจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนเพียงที่ปรึกษาหรือผูปฏิบัติตามการรองขอจากสถานศึกษาและมีภาระงานมาก ไมมีเวลารวมประชุม ทํา
ใหขาดความพรอมเพรียงและมีปญหาอีกมาก 
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การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรูความเขาใจไมมีสวน
รวมในการวางแผนไมมีเวลาเขาไปมีสวนรวมแผนงาน/โครงการไมชัดเจนขาดแนวทางการปฏิบัติขาดการติดตามงาน
อยางตอเนื่อง คณะกรรมการไมทราบปญหาแทจริงสถานศึกษาไมทํารายงานผลการศึกษาใหคณะกรรมการทราบ
ขาดการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายสถานศึกษายังไมรูหนาที่ดีพอขาดความรูและประสบการณในการจัด
การศึกษารองลงมาเกิดจากผูบริหารโรงเรียนไมใหความสําคัญแกกรรมการสถานศึกษาและการคัดเลือกคนเปน
กรรมการสถานศึกษายังไมไดคนที่มีความรูความสามารถในการจัดการศึกษา มีการประชุมกรรมการเพื่อปฏิบัติงาน
ในหนาที่นอยครั้งมาก 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาบทบาทการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี
ความชัดเจนในบทบาทหนาที่ ในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชนสูงสุดแกโรงเรียน ชุมชน
และประเทศชาติตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษา
เมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทย
ศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนยสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตามอายุ 
 2. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนยสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตามเพศ 
  3. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนยสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตามการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได

กําหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวม ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 39 ไดระบุวา ใหกระทรวงกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ยัง
คณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาโดยตรง มาตรา 40 ระบุวาใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับ
ต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีกํากับ และสงเสริมสนับสนุนกิจการ
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ของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ ใหผูบริหาร สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดนําหลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี เก่ียวกับ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษา กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป การมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามกรอบแนวคิดของ (กระทรวงศึกษาธิการ , คูมือการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 หนา 13-16) จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ ดานการบริหารทั่วไป ดังภาพท่ี 1 

 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เอกสาร 
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ  
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นนําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวอยาง นําขอมูลท่ีรวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย  
ประชากร 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมือง
ใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 108 คน 

2. กลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 108 คน 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน   
กลุ มโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม   
สั ง กั ดสํ า นั ก ง าน เขตพื้ น ท่ี ก าร ศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
1. ดานวิชาการ  
2. ดานงบประมาณ  
3. ดานการบริหารงานบุคคล  
4. ดานการบริหารทั่วไป 

สถานภาพสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ 
3. การศึกษา 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง 

(IOC) ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งในและ
ตางประทศ จากนั้นนําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) ตามวิธีการของ ครอนบาค 

(Cronbach, 1990 : 204) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 โดยแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ที่เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Type) 
กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับมีความหมายดังนี้ 

คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมากท่ีสุด 

คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา การมีสวนรวมในการจัดการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ  
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูในระดับมาก 

คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา การมีสวนรวมในการจัดการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง 

คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา การมีสวนรวมในการจัดการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับนอย 

คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา การมีสวนรวมในการจัดการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 108 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้ 
 1. หาความถี่ และรอยละ ของขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 2. หาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแปลความหมายคาเฉลี่ยตามเกณฑ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542 : 108) 
 4.50 – 5.00 หมายถึง การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49 หมายถึง การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับนอย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับนอยที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษา
เมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานการบริหารทั่วไป และดานงบประมาณ ตามลําดับ 
  1.1 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสห
วิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานวิชาการ โดยภาพรวม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยการใหคําแนะนําการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อ
ใชในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนใน
สถานศึกษา และการมีสวนรวมในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนสําหรับนักเรียน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 
  1.2 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสห
วิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานงบประมาณ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอโดย การมีสวนรวมเปนกรรมการควบคุมการกอสราง 
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การเปนกรรมการจัดซ้ือ-จัดจางพัสดุครุภัณฑ และการใหความเห็นขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดตั้งและการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
  1.3 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสห
วิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานการบริหารงานบุคคล โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยการใหกําลังใจและชวยเหลือเพื่อนครู
อยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา และการ
เสริมสรางวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากร มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  1.4 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียน   
สหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานการบริหารท่ัวไป          
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยการแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะการรายงานผล การดําเนินงานประจําปของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การปฏิบัติหนาท่ี
ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและเสียสละ และการมีสวนรวมในการวางแผน การปองกัน การดูแล 
บํารุงรักษาอาคารสถานท่ีภายในสถานศึกษา มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุม
โรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
คาเฉล่ียแตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           
กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
จําแนกตามเพศ 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ชาย หญิง 

�  �  �  �  
1. ดานวิชาการ 4.25 0.47 4.11 0.57 
2. ดานงบประมาณ 4.14 0.43 4.08 0.53 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 4.23 0.43 4.10 0.57 
4. ดานการบริหารทั่วไป 4.20 0.41 4.10 0.55 

โดยภาพรวม 4.21 0.36 4.10 0.51 

 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษา
เมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ คาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน            

กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
จําแนกตามอายุ 

การมีสวนรวมใน 
การจัดการศึกษา 

ต่ํากวา 35 ป 35 – 45 ป 46 ป ขึ้นไป 
�  �  �  �  �  �  

1. ดานวิชาการ 4.12 0.37 4.12 0.67 4.29 0.39 
2. ดานงบประมาณ 4.06 0.42 4.10 0.55 4.16 0.50 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 4.11 0.46 4.14 0.59 4.19 0.52 
4. ดานการบริหารทั่วไป 4.11 0.47 4.13 0.54 4.16 0.52 

โดยภาพรวม 4.10 0.37 4.12 0.54 4.20 0.45 

 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษา
เมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามอายุ คาเฉลี่ยแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           

กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

การมีสวนรวมใน 
การจัดการศึกษา 

มัธยมศึกษา ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตร ี
�  �  �  �  �  �  

1. ดานวิชาการ 4.12 0.60 4.28 0.44 4.04 0.37 
2. ดานงบประมาณ 4.07 0.57 4.19 0.41 4.05 0.20 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 4.08 0.58 4.31 0.42 4.11 0.44 
4. ดานการบริหารทั่วไป 4.11 0.55 4.27 0.44 3.92 0.30 

โดยภาพรวม 4.09 0.52 4.26 0.38 4.03 0.29 

 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมือง
ใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา คาเฉล่ียแตกตางกัน 

�	�
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษา

เมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานการบริหารทั่วไป และดานงบประมาณ ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาเปดโอกาสใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดอยางเต็มความสามารถจึงทําใหการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสุ
พจน ไวยารัตน (2554, หนา 58) ศึกษาเร่ืองบทบาทการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
จัดการศึกษาโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 5 และ 8สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ผลการวิจัยพบวา บทบาทการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
การจัดการ ศึกษาโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 5 และ 8 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงไปหาตํ่าไดดังนี้ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานงบประมาณ 
และดานการบริหารงานวิชาการ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ กิติทรัพยกาญจนา (2551, หนา 79) 
ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการบริหารสถาน ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมกา ร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก เรียงตามลําดับคะแนนคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการบริหารทั่วไปดานการบริหารงานบุคคล        
ดานงบประมาณ และดานวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของประนอม ยังศิริ (2548, หนา 57) ศึกษาเร่ืองการมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถาน- ศึกษาขั้นพื้นฐานตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบวา ระดับผลการคาดหวังในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน ท้ังภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
กัลยาณี อุบลเจริญ (2548, หนา 49) ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7 ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7 มีความเห็นวาบทบาทการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมเปนรายดานทุกดาน  

2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน            
กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมี เพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของอํานวย พงษเสือ (2549, หนา 72) ศึกษาเรื่อง บทบาทการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากบุคคลภายนอก ตามความคิดเห็น ของขาราชการครูที่เปน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวแปรตําแหนง
ของขาราชการครูและขนาดโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ
ประนอม ยังศิริ (2548, หนา 57) ศึกษาวิจัย การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความ
คาดหวังกับการปฏิบัติจริงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ปรากฏ
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วามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของวรพันธ พลเดช (2550, 
หนา 66) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูผูสอน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 1 สอดคลองกับงานวิจัย
ของภัทราภรณ นันทวงศ (2549, หนา 56) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองท่ีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคลองกับแคธลีน เจ เคล็บส (Kathleen J. Klebs: 1994) ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจของคณะกรรมการโรงเรียน: 
ตนเหตุและสิ่งท่ีมีอิทธิพล ผลการศึกษาพบวา ภารกิจของคณะกรรมการโรงเรียนที่มีคุณภาพนั้นมีผลกระทบตอ
ระดับการตัดสินใจของคณะกรรมการโรงเรียน  

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1. ดานวิชาการ จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีสวนรวมในการจัดทํา

เอกสารประกอบการเรียนสําหรับนักเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพสังคมภายในชุมชน 
อันนําไปสูการนําความรูที่ไดจากการเรียนสอนไปพัฒนาชุมชน 

2. ดานงบประมาณ จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐานควรใหความเห็น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา โดยนําความรูความสามารถและ
ความคุนเคยสภาพชุมชนรอบโรงเรียนมาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 

3. ดานการบริหารงานบุคคล จากการศึกษาพบวา โรงเรียนควรเสริมสรางวินัยและการรักษาวินัยของ
บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการเปนแบบอยางในการทํางานของบุคลากรภายในโรงเรียน 

4. ดานการบริหารทั่วไป จากการศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีสวนรวมในการ
วางแผน การปองกัน การดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานท่ีภายในสถานศึกษา เพ่ือการใชงานอาคารและสถานท่ีอยาง
คุมคา 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีในเขตการศึกษาอื่น ๆ 
2. ความมีการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

3. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุม
โรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เชิงคุณภาพ เพื่อนํา
ผลการวิจัยเชิงลึกมาพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตอไป 
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ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม 

Personnel Satisfaction The Operation on the Morals and Ethics Development According 
to the Buddhist Oriented Wathuaichorakhe Witthayakhom School 

ผูวิจัย   ศรีประไพ  โชติประวิทย 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.กฤษฎ์ิ  กิตติฐานัส 
   ภาควิชา ศึกษาศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงาน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จําแนกตามเพศ วุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณการปฏิบัติงาน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จํานวน 
140 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่ มอรแกน ไดจํานวน 100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.909 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ 
โรงเรยีนวัดหวยจรเขวิทยาคม โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด
ทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานกายภาพ ดานการสงเสริมวิถีพุทธ ดานกิจกรรมประจําวัน
พระ ดานการเรียนการสอน ดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน  
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ที่มีเพศแตกตางกัน โดยภาพรวมและรายดาน พบวาไมแตกตางกัน จําแนกตาม
วุฒิทางการศึกษา โดยภาพรวม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญที่ระดับ .05 พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
กายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนดานกิจกรรมประจําวันพระ ดานการเรียนการสอน ดาน
พฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน ดานการสงเสริมวิถีพุทธ ไมแตกตางกัน จําแนกตามประสบการณการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
การสงเสริมวิถีพุทธ ไมแตกตางกัน สวนดานกายภาพ ดานกิจกรรมประจําวันพระ ดานการเรียนการสอน ดาน
พฤติกรรม นักเรียน ครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
 
คําสําคัญ : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม, แนววิถีพุทธ 
 
Abstract 
 This research aims to study and compare the satisfaction of the personnel on the 
Morals and Ethics Development according to the Buddhist Oriented, Wathuaichorakhe 
Witthayakhom School. Classified by gender, Education qualifications and work 
experience. The populations used in this research are 140 teachers’ Wathuaichorakhe 

Witthayakhom School. To determine the size of Sample group according to the 
schedule’s Krejcie and Morgan, 100 people. The instrument used for collection the data 
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is a questionnaire which according to the evaluation scale has five levels of reliability at 
0.909. The statistics used to analyze data were Frequency, Percentage, Mean, Standard 
deviation and T-test. 

The result found that: 
 1. The Study satisfaction of the personnel on the Morals and Ethics Development 
according to the Buddhist Oriented, Wathuaichorakhe Witthayakhom School. Overall, 
the highest level at when consider each aspect, all aspects are in the highest level. The 
sort of mean from high level to low level are the Physical, supporting Buddhist Oriented, 
activities’ Buddhist holy day, teaching and learning activities, students’ behaviors, 

teachers’ behaviors and the director’s behavior.

 2. Compare the satisfaction of personnel involved to the operation of the Morals 
and Ethics Development according to the Buddhist Oriented, Wathuaichorakhe 
Witthayakhom School, which difference gender. Overall, found that there wasn’t 

difference. Classified by Education qualifications, in overall found that significantly 
different at level .05. Considering for each point found that the physical significantly 
different at level .05. For the activities’ Buddhist holy day, teaching and learning 
activities, students’ behaviors, teachers’ behaviors, director’s behavior and supporting 

Buddhist Oriented no difference. Overall, classified by work experience found that 
significantly different at level .05. When consider for each point found that the 
supporting Buddhist Oriented no difference but the physical, the activities’ Buddhist holy 

day, teaching and learning activities, students’ behaviors, teachers’ behaviors 

significantly different at level .05

Keywords : Morals and Ethics Development, Buddhist Oriented 
 

บทนํา 
 การที่ไดมีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเกิดขึ้นมานั้น ถือเปนโอกาสอันดีที่จะทําการศึกษาไดพัฒนา เยาวชน
ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การดําเนินงานนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตอง
อาศัยความรวมมือจากผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในเรื่องความรู เจตคติที่ดี และความ
พรอมที่จะดําเนินงานตามวิถีพุทธ และพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนรวมถึงการเกื้อกูล
สัมพันธโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานควรอยูบนพื้นฐานกรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
ตามหลักไตรสิกขา อันไดแก ศีล สมาธิ และปญญา ดวยเหตุนี้เอง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม เพื่อนํา
ผลที่ไดมาเปนแนวทางพัฒนาและเสริมสรางการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก
นักเรียนในโรงเรียนและสังคมตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถี
พุทธ โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม จําแนกตาม เพศ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการปฏิบัติงาน  
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย เกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ตามแนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ ของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 8-13) ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมประจําวันพระ ดาน
การเรียนการสอน ดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน ดานการสงเสริมวิถีพุทธซึ่งมีลักษณะผสมผสาน
เปนกรอบความคิดในการวิจัย 
 
                ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตเน้ือหา 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 8-13) ดังนี้ 
  1. ดานกายภาพ  
  2. ดานกิจกรรมประจําวันพระ  
  3. ดานการเรียนการสอน  
  4. ดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน 
  5. ดานการสงเสริมวิถีพุทธ 

1.4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่การสอนในโรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 

จังหวัดนครปฐม ในปการศึกษา 2560 จํานวน 140 คนโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยเปดตาราง 
Krejcie and Morgan (1970 : 607-610) ไดจํานวนกลุมตัวตัวอยาง 100 คน  

ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวย
จระเขวิทยาคม แบงเปน 5 ดาน 

1. ดานกายภาพ  
2. ดานกิจกรรมประจําวันพระ  
3. ดานการเรียนการสอน  
4. ดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน 
5. ดานการสงเสริมวิถีพุทธ 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. วุฒิทางการศึกษา 
3. ประสบการณการปฏิบัติงาน 
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 1.4.3 ขอบเขตดานตัวแปร 
    1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
    1.1 เพศ แยกเปน 
    1) เพศชาย 
      2) เพศหญิง 
    1.2 วุฒิทางการศึกษา แยกเปน 
    1) ปริญญาตรี  
    2) สูงกวาปริญญาตรี 
   1.3 ประสบการณการปฏิบัติงาน แยกเปน 
    1) นอยกวา 10 ป  
    2) 10 ปขึ้นไป  
   2. ตัวแปรตาม    
  ตัวแปรตามที่ใชในการวิจัย ไดแก ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 5 ดาน คือดานกายภาพ ดานกิจกรรมประจําวันพระ 
ดานการเรียนการสอน ดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน และดานการสงเสริมวิถีพุทธ 

1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 
การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการวิจัยต้ังแตวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

 

สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม แนววิถีพุทธ 
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้ 
 1. ผูตอบแบบสอบถามของการวิจัย ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม โดยสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รอยละ 61 ประสบการณการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 10 ป ขึ้นไป รอยละ 51  
 2. คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัย ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( �  = 4.60) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานกายภาพมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( �  = 4.71) รองลงมาดานการสงเสริมวิถีพุทธ
และดานกิจกรรมประจําวันพระ ( �  = 4.69, 4.58 ) ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีจํานวน 2 ดาน 
คือ ดานการเรียนการสอนและดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน ( �  = 4.52) 
 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถี
พุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน พบวาไมแตกตางกัน  
 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถี
พุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยภาพรวม พบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
สวนดานกิจกรรมประจําวันพระ ดานการเรียนการสอน ดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน ดานการ
สงเสริมวิถีพุทธ ไมแตกตางกัน 
 5. เปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ดาน
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กายภาพ ดานกิจกรรมประจําวันพระ ดานการเรียนการสอน และดานพฤติกรรม นักเรียน ครู แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการสงเสริมวิถีพุทธ พบวาไมแตกตางกัน 

 
อภิปรายผล  
 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถี
พุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ผูวิจัยไดนํามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบวาบุคลากรโรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคมมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เปน
เพราะวาผูบริหารไดกําหนดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิธีพุทธ ลงในวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของ
โรงเรียน มีพันธกิจสอดคลองกับเปาประสงค รวมทั้งการมีสวนรวมกับเครือขายโรงเรียนวิธีพุทธ มีการจัดประชุม
เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อชี้แจงแนวทาง และแลกเปลี่ยนขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการดําเนินงาน และแตงตั้ง
คณะกรรมการในการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ ทั้งนี้ทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมสงผลใหบุคลากรโรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคมเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินงาน กิจกรรมก็ประสบ
ผลสําเร็จไดดวยดี จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วุฒิชัย วีระวัฒน (2549,บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองงานวิจัยของ 
อัมพร บํารุงผล (2549: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนและวิถีพุท ธทั่วไปของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไดมีการ
เตรียมการ ทั้งบุคลากรผูเกี่ยวของ แผนงาน ทรัพยากร ที่มุงเนนสรางศรัทธาและฉันทะในการพัฒนา จัดสภาพ
และองคประกอบตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงาม หรือปญญา วุฒิธรรม ในการพัฒนาผูเรียน การ
ดําเนินการทั้งผูเรียนและบุคลากร ตามระบบไตรสิกขาอยางตอเนื่อง มีการดูแลสนับสนุนใกลชิดดวยทาทีที่เปน
กัลยาณมิตรตอกันที่จะทําใหการพัฒนานักเรียนและงานอ่ืนๆ ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ มณกาญจน ทองใย (2549 : บทคัดยอ) ที่
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดสรุปวา รูปแบบการ
บริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแก การกําหนด
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน สามารถปรับปรุงโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียนท่ีเปล่ียนไป ซึ่ งประกอบดวยผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูนักเรียน 
ผูปกครอง พระสงฆ องคการทางราชการและองคกรในชุมชน ดานบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
องคกรทางราชการและองคกรในชุมชน รวมกันรับผิดชอบในการดูแลเยาวชนใหประพฤติตนเปนคนดี ดาน
กระบวนการดําเนินงานมีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอยางสม่ําเสมอ ดานผลสําเร็จท่ี
คาดวาจะไดรับ โดยการสรางเยาวชนใหมีขันติ มีความอดทน อดกล้ัน มีวิริยะอุตสาหะ รูจักการใหและทํา
กจิกรรมตาง ๆ เปนหมูคณะไดเมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นอภิปรายดังนี้  
 1) ดานกายภาพ โดยภาพรวมดานกายภาพมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ท้ังนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร
โรงเรียนดําเนินงานตามวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของโรงเรียน โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
ชี้แจงแนวทางและแลกเปล่ียนขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการดําเนินงาน และแตงตั้ง
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คณะกรรมการ ในการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเพ่ือมอบหมายงานใหแตละฝายได
ดําเนินงานตามความถนัดและความสามารถของบุคลากร ในดานกายภาพมอบหมายใหคณะกรรมการฝาย
อาคารสถานท่ีฝายอาคารสถานท่ี ประกอบดวย ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รับผิดชอบจัดสถานที่ให
สอดคลองกับโรงเรียนวิถีพุทธ เชน จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหมีความสะอาด สงบ รมรื่นและปลอด
อบายมุข มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดํารัสติดตามศาลา ตนไมบริเวณโรงเรียน จัดสรางปาย
โรงเรียนวิถีพุทธหนาโรงเรียน และ ลานธรรมดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร 
บํารุงผล(2549: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนและวิถีพุทธท่ัวไปของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานกายภาพอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2547: 20-21) ที่กลาววา สถานศึกษาควรจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม หองเรียน 
แหลงเรียนรูที่จะสงเสริมผูเรียน พัฒนาศีล สมาธิ และปญญา เชน มีศาลาพระพุทธรูปเดน เหมาะสมที่จะชวนให
ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ มีมุมหรือหองเรียนพุทธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนา เหมาะสม หรือพอเพียงที่
จะบริการผูเรียน หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ ชวนใหมีใจสงบ และสงเสริม
ปญญา เชน รมรื่น มีปายนิเทศ ปายคุณธรรม หรือพุทธสุภาษิตตาง ๆ ดูแลเสียงตาง ๆ มิใหอึกทึก ถาจะมีการ
เปดเพลงกระจายเสียงก็ควรพิถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมคุณธรรมประเทืองปญญา อีกท้ังสอดคลองกับ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548 : 4) วาควรจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มุงเนนการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติ โดยใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงรวมทั้งการจัดใหโรงเรียนมีความรมรื่น มี ตนไม แหลงน้ํา ไรฝุน ไร
มลภาวะ สอดคลองกับ ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต (2548 : 107) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในภาคตะวันออก ดานกายภาพ พบวา ควรมีการจัดสวนพุทธธรรมเพื่อสงเสริมดาน
คุณธรรมจริยธรรม การติดปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรมจริยธรรม โดยท่ัวไปในบริเวณโรงเรียน
สอดคลองกับ จิตรา ปานสกุล (2539 : 58-60) ทําการศึกษาเรื่องการดําเนินงานโรงเรียนในการสรางเสริม
จริยธรรมใหกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12  พบวา การจัด
สภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน โดยโรงเรียนตองสะอาด ประดับดวยไมดอกไมประดับ มีการ
ประดิษฐานพระพุทธรูป จัดใหมีปายแสดงคติธรรมคําขวัญ หลักธรรมปายแสดงปรัชญาคุณธรรมท่ีโรงเรียนยึดมั่น 
ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนที่เขารวมโครงการวิถีพุทธตองมีองคประกอบที่สงเสริมบรรยากาศท่ีเปนรูปแบบวิถีพุทธ 
เชน จัดใหทุกหองเรียนมีพระพุทธรูป/รูปภาพหรือสัญลักษณของพระพุทธศาสนาจัดตั้งไวอยางเหมาะสม จัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหปราศจากสารเสพติดอบายมุข และสิ่งมึนเมาทุกชนิด เชน จัดใหมีศาลาพระพุทธรูป 
ธงธรรมจักร หรือสัญลักษณแหงพระพุทธศาสนาที่เดนชัด จัดสภาพแวดลอมโดยรวม ใหมีความ ปลอดภัย เชน 
ระบบไฟฟา อุปกรณ เคร่ืองเลนตางๆ และโรงเรียนจัดใหมีการปลูกไมยืนตน ไมดอกไมประดับ หรือตกแตงไมที่มี
อยูเดิม ตามธรรมชาติไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติ  
 2) ดานกิจกรรมประจําวันพระ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียน
ดําเนินงานตามวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของโรงเรียน โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือชี้แจง
แนวทางและแลกเปลี่ยนขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการดําเนินงาน และแตงตั้งคณะกรรมการ 
ในการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเพ่ือมอบหมายงานใหแตละฝายไดดําเนินงานตาม
ความถนัดและความสามารถของบุคลากร ในดานกิจกรรมประจําวันพระ มอบหมายใหบุคลากรทุกทานใน
โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันพระ บุคลากรแตละทานจะไดรับมอบหมายภาระงานตามมติในท่ี
ประชุม ซึ่งกิจกรรมวันพระบุคลากรทุกทานจะปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนดังนี้ บุคลากรทุกทานใสชุดขาว

�	


การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



แนววิถีพุทธ ทําบุญใสบาตร ฟงเทศน รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน และจัดกิจกรรมสวดมนตแปล
ทุกสัปดาหในสวนของกิจกรรมนี้ครูแตละระดับชั้นมีหนาท่ีควบคุมนักเรียนประจําชั้นปฏิบัติกิจกรรม สอดคลอง
กับงานวิจัยของ อัมพร บํารุงผล (2549: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนและวิถีพุทธ
ทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับ มณกาญจน ทองใย (2549: 173) ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา
ควรจัดกิจกรรมใหเห็นวาพระพุทธศาสนาเปนวิถีชีวิต เปนวัฒนธรรมไทย สงเสริมพระสงฆใหมีความรูในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมรณรงคใหครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชนมีจิตสํานึกในการปองกัน 
และสืบตอพระพุทธศาสนา อีกทั้ งควรมีการจัดทําหลักสูตรการสอนพระ พุทธศาสนา สอดคลองกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2547: 24) ท่ีกลาววา สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษารวมผูปกครองและชุมชน
สรางความตระหนักและศรัทธา รวมท้ังเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ
รวมกัน ผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งครูและผูบริหารควรเพียรพยายามสนับสนุนทุกวิถีทาง และควร
ปฏิบัติตนเองใหเปนตัวอยางในการพัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนจัดกิจกรรมวิถี
ชีวิตประจําวัน ประจําสัปดาหหรือในโอกาสตางๆ อันเปนภาพรวมของสถานศึกษา ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง 
ศีล สมาธิ และปญญา โดยเนนการมีวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมของการกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพื่อเปนไป
ตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต ดังเชน กิจกรรมใหนักเรียนสวดมนตไหวพระหนาเสาธงทุกเชากอนเขา
หองเรียนและกอนเลิกเรียนทุกวัน มีกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา       
วันเขาพรรษา ใหนักเรียนไดทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางพุทธศาสนา มีพระมาสอนธรรมะทุกวันพระโรงเรียน 
 3) ดานการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เปนเพราะวาแผนงานวิชาการจัดทํา
หลักสูตรที่เนนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดังนี้ ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยมีการจัดนิทรรศการเก่ียวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาใหนักเรียนไดเขา
ชมเพื่อศึกษาหาความรู มีการประกวดวาดภาพระบายสีซึ่งเปนการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และ
นํานักเรียนทําโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาหละ 1 คร้ัง หรือในโอกาสวันสําคัญตางๆ รวมทั้งครูกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีไดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจักบําเพ็ญ
ตนตอสังคม และเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม ในดานของงานกิจการนักเรียนไดจัดกิจกรรมเขาคายปฏิบัติ
ธรรม ปละ 1 ครั้ง ทั้งผูบริหาร ครู และนักเรียนทุกคน เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อฝกจิตใหมีสติรูเทาทันอารมณ รูจักควบคุมอารมณของตนเองและ
แสดงออกทางดานอารมณไดอยางเหมาะสม ทําใหสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได ประการ
สุดทายคือ เพื่อเรียนรูและเขาใจหนาที่พุทธบริษัทใหเยาวชนเขาใจอยางถูกตอง สอดคลองงานวิจัยของ อัมพร 
บํารุงผล (2549: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนและวิถีพุทธท่ัวไปของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการเรียนการสอนอยูในระดับมาก และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ มณกาญจน ทองใย (2549: 141) ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝงให
นักเรียนมีความกระตือรือรนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการจัดหาและสรางแหลงเรียนรู และมีสิ่ งอํานวย
ความสะดวก เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนรักการเรียนรู และสรางสรรคความรูรวมกันสอดคลองกับ พระราชญาณ
วิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล: 2549 ; อางถึงใน มณกาญจน ทองใย 2549: 141) ท่ีกลาววา ควรมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเรื่องสื่อเทคโนโลยีที่สงผลเสียตอการดํารงชีวิตตองสรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียนในการเลือกรับสื่อตาง 
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ๆ โดยใชภูมิปญญาในการพิจารณาตลอดจนตองฝกฝนใหเด็กผูหญิงเปนกุลสตรีและเด็กผูชายเปนสุภาพบุรุษ ไม
ประพฤติผิดศีลธรรมมีความยับยั้งจิตใจ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย ทั้งนี้เปนเพราะสถานศึกษามี
การจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางชัดเจน เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอมีการนํานักเรียน
ไปรวมกิจกรรมกับทางวัดหรือแหลงวัฒนธรรมของชุมชนเสมอ ครูเปนตนแบบแกนักเรียนและมีคุณลักษณะ สอน
ใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น นําเด็กไปศึกษานอกหองเรียน เชน วัดและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมท่ีมีในทองถิ่นเสมอ
เนนการปฏิบัติดวยตนเองเปนประจําทุกวันตามหลักธรรมตางๆ เพื่อใหติดเปนนิสัยโดยนักเรียนไมรูตัว ครู
ประเมินคุณลักษณะของนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายท่ีโรงเรียนไดจัดระบบไว 
 4) ดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เปนเพราะวา 
ผูบรหิารและครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยางเครงครัดและนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน ไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียน รวมกันรักษาศีล 5 ในวันพระโรงเรียน โดยทานผูบริหารเปนผูนํา
สมาทานศีลตอพระสงฆ กอนแยกยายเขาชั้นเรียน ผูบริหาร ครู นักเรียน ปฏิบัติตามประเพณีของโรงเรียน คือ 
การกราบไหว และผูบริหาร ครู มีนิสัยใฝรู สูสิ่งยาก ไดแก การศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเสมอ การปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆตามนโยบายสถานศึกษาจึงประสบผลสําเร็จตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิธีพุทธ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร บํารุงผล (2549: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน
และวิถีพุทธทั่วไปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต (2548: 125) ทําการวิจัยเรื่อง
ปญหา และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในภาคตะวันออก ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
พบวา ควรมีการสงเสริมบรรยากาศใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค มีการแสดงความเคารพตอครูทั้งตอหนาและลับ
หลังตลอดจนควรมีการสงเสริมใหครูไดปฏิบัติธรรมในโอกาสสําคัญ ควรใหครูและบุคลากรอื่น ๆภายในโรงเรียน
มีความสามัคคี ควรมีการสงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ออนนอมถอมตนเคารพใหเกียรติซึ่งกันละกั น 
ยิ้มแยมแจมใส มีเมตตาตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน ครูตอครู นักเรียนตอนักเรียน และครูตอผูปกครอง และยัง
สนับสนุนดวยงานวิจัยของ มณกาญจน ทองใย (2549: 147-148) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีขอเสนอแนะวา สถานศึกษาควรจัดใหบุคลากรในโรงเรียน
มีความรูความเขาใจเรื่องทิศ 6 ซึ่งประกอบดวยทิศเบื้องหนา หมายถึง บิดา มารดา ทิศเบื้องขวา หมายถึง ครู 
อาจารย ทิศเบื้องหลังหมายถึง สามี ภรรยา บุตร ทิศเบื้องซาย หมายถึง มิตรสหาย ทิศเบื้องบน หมายถึง 
พระภิกษุ ทิศเบื้องลาง หมายถึง ผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผูศึกษาหลักธรรมเร่ืองทิศ 6 ไดปฏิบัติหนาท่ีตอทุกคนที่
เกี่ยวของในสังคมไดอยางถูกตอง ซึ่งประกอบดวย การปฏิบัติหนาที่ตอ บิดา มารดา ครู อาจารย สามีภรรยา 
บุตร มิตรสหาย พระภิกษุและผูใตบังคับบัญชาโดยประพฤติตนใหเปนตัวอยางที่ดีกับนักเรียนท้ังนี้เปนเพราะ 
โรงเรียนสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู พัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา มี
ปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอกัน มีบรรยากาศของการเคารพออนนอมยิ้มแยมแจมใส การมีความเมตตา
กรุณาตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน นักเรียนตอครู นักเรียนตอนักเรียนและครูตอครูดวยกัน และสงเสริมใหบุคลากร
และนักเรียนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น เชน การลด ละ เลิกอบายมุข การเสียสละ สงเสริมใหนักเรียนทํา
ความเคารพ กลาวสวัสดีตอครู เม่ือพบกัน/เดินผานกันทุกครั้ง ครูมีความตระหนักและปฏิบัติตามขอตกลงตาง ๆ 
เพื่อสรางบรรยากาศและการปฏิสัมพันธที่ดีในโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนกลาทําความดีทุกรูปแบบโดยกลาวคํา
ชมเชยใหรางวัลหรือใหเกียรติบัตร ชมเชยในโอกาสที่เหมาะสม สงเสริมใหบุคลากรมีการ ลด ละ เลิก อบายมุข
ทุกรูปแบบ มีการกําหนดใหเขตบริเวณโรงเรียนเปนเขตปลอดจากอบายมุขทั้งปวงอยางชัดเจน 
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 5) ดานการสงเสริมวิถีพุทธ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เปนเพราะวา โรงเรียนไดกําหนด
แนวปฏิบัติกิจกรรมเพื่อดําเนินการสงเสริมวิถีพุทธ โดยครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษาจัด
กิจกรรมเชิญชวนรณรงคครูและนักเรียนไมซื้อขายอาหารขยะ(อาหารไมมีประโยชน ) กิจกรรมครูไทยใสใจวัย
เรียนโดยครูผูสอนจะใหคําปรึกษาแกนักเรียนแทนการดุดา หรือพูดจาดวยคําหยาบคาย ในสวนของการประชุม
ภายในโรงเรียนผูบริหารนําสวดมนต เจริญปญญาทุกครั้ง และกลาวชื่นชมความดีของบุคลากรเพ่ือเปนขวัญ
กําลังใจ ในวันพระโรงเรียนทางโรงเรียนไดมอบหมายใหครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม นิมนตพระสงฆมาสอนในช่ัวโมงคุณธรรมและทางโรงเรียนไดจัดสอบ ธรรมะศึกษา แก ผูบริหาร 
ครูผูสอน และนักเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมตอเนื่อง สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ(2547: 12) ที่กลาววา 
สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา รวมกับผูปกครองและชุมชนสรางความตระหนักและศรัทธา รวมท้ัง
เสริมสรางปญญา เขาใจหลักการและวิธีการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกันผูเกี่ ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงผูบริหารและครูเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะตางๆ และการปฏิบัติตนท่ีจะสนับสนุนและเปน
ตัวอยางในการพัฒนาตามวิถีชาวพุทธ ทั้งนี้เปนเพราะ โรงเรียนโดยผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนรวมกับ
ผูปกครองและชุมชนสรางความตระหนัก และศรัทธา รวมท้ังเสริมสรางปญญา เขาใจในหลักการและ
วิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนัก และศรัทธาตอการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ ไดศึกษาวิเคราะหจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ ไดเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนตนเอง ไดแบงความรับผิดชอบใหแกคณะครูแตละกลุมสาระการเรียนรูในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ไวอยางชัดเจน วัดที่อยูในชุมชน ใหความรวมมือในกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีพุทธในโรงเรียนสมํ่าเสมอ 
เชน วันพระโรงเรียน ในคาบคุณธรรมจะมีพระจากวัดในชุมชนมาสอนธรรมะเปนประจํา  โรงเรียนไดรับการ
สนับสนุนทั้งภูมิปญญา และทรัพยากรทองถิ่นอยางเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
วิถีพทุธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จําแนกตามเพศ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติงาน ผล
ปรากฏดังนี้ 
  2.1 จําแนกตามเพศ พบวาความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม โดยภาพรวมและรายดาน พบวาไมแตกตางกัน ท้ังนี้
เปนเพราะวา บุคลากรโรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม ทั้งเพศชายและเพศหญิงนับถือศาสนาพุทธมาชานาน จึง
เขาใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนอยางดีรวมถึงเปนการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรมเก่ียวกับการเปนพุทธ
บริษัทมาตั้งแตเล็ก อีกทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความเขาใจเก่ียวกับความเสมอภาคท้ังดานสิทธิและหนาท่ี 
เพราะพุทธศาสนามีหลักคําสอนเกี่ยวกับความเทาเทียมของทุกคน ทําใหความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพทุธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จําแนกตามเพศ ไมแตกตาง
กัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทากาญจน บํารุงผล (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูจําแนกตามเพศแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.2 จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคมศึกษา โดยภาพรวม พบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
สวนดานกิจกรรมประจําวันพระ ดานการเรียนการสอน ดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน ดานการ
สงเสริมวิถีพุทธ ไมแตกตางกัน ท้ังนี้เปนเพราะวาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับสูงกวา
ปริญญาตรีตางก็นับถือศาสนาพุทธจึงเขาใจในหลักธรรมและการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธและบุคลากรกรสาย
การสอนตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยางเครงครัดจึงสอดคลองกับการดําเนินการพัฒนาคุณธรรม 
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จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพการดํารง
ตําแหนงขนาดของโรงเรียน และวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดาน พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
  2.3 จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน พบวาความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคมศึกษา โดยภาพรวม พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมวิถีพุทธ ไมแตกตาง
กัน สวนดานดานกายภาพ ดานกิจกรรมประจําวันพระ ดานการเรียนการสอน ดานพฤติกรรม นักเรียน ครู 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ท้ังนี้เปนเพราะครูที่มีประสบการณทํางานในระดับตางๆ ในโรงเรียนวัด
หวยจรเขวิทยาคมศึกษา ปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารโดยการมอบหมายงานผานกลุมสาระ
การเรียนรูและฝายบริหารท้ัง 4 ฝาย ตามหลักการบริหารการมีสวนรวม สภาพสังคมภายในพุทธ โรงเรียนวัด
หวยจระเขวิทยาคมศึกษามีลักษณะเปนสังคมอุปถัมภ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผูนอยเคารพนับถือผูที่อาวุโส และรับ
ฟงคําสอนหรือคําแนะนํา ทําใหเกิดการเรียนรูจากรุนสูรุน ถึงแมจะมีประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสุทัศ สุทสฺสโน (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ ระดับประถมศึกษา เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พบวา ประสบการณแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 1. ดานกายภาพ โรงเรียนควรดําเนินการติดตั้งพระพุทธรูปใหครบทุกหองเรียนและหองพักครู 
 2. ดานกิจกรรมประจําวันพระ ครูผูสอนภายในโรงเรียนควรรับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน
ของวันพระโรงเรียนเพื่อเปนแบบอยางใหกับนักเรียน 
 3. ดานการเรียนการสอน ครูและนักเรียนควรมีการบริหารจิต เจริญปญญา กอนเขาเรียน เชา บายเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนการเรียน 
 4. ดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน กอนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร 
รับประทานอาหารไมดัง ไมหก ไมเหลือในสวนของขอนี้ยังไมไดปฏิบัติอยางจริงจังอยากใหมีการปฏิบัติจริง 
นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมประหยัด ออม ถนอมใชเงินและส่ิงของควรจัดตั้งธนาคารโรงเรียน
เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการออม 
 5. ดานการสงเสริมวิถีพุทธ รานคาภายในโรงเรียนควรเลิกขายอาหารขยะ (อาหารที่ไมมีคุณคา) ภายใน
โรงเรียน ครูผูสอนไมดุดานักเรียนดวยคําหยาบคายและไรเหตุผล 
 ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถี
พุทธ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 
 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของของผูปกครองและชุมชนตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 
 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 
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การพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบอริยสัจ 4 
 
The Development of Problem-solving Skills of Vocational Students by Learning along 
the Four Noble Truths 
 
ผูวิจัย   ศิริกัญญา วรวุฒิ ณ อยุธยา 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.ประเทืองสุข  ยังเสถียร  
    รองศาสตราจารย ดร.ศุภวรรณ  เล็กวิไล  
   ภาควิชา หลักสูตรและการสอน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 2)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตอการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา นนทบุรี อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 225 คน สวนวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ มี 2 หองเรียน จํานวน 
40 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษา
บริหารธุรกิจ จํานวน 20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 แบบทดสอบ
ทักษะการแกปญหาแบบอริยสัจ 4 และแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาที  

 ผลการวิจัยพบวา 1)นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 มี
ทักษะการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2)นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 โดยรวมอยูในระดับมาก  

 
Abstract 

This research aimed to 1) compare problem solving skills of vocational certificate 
students before and after learning with the along the four noble truths 2) to study students' 
satisfaction in vocational education on the basis of the four noble truths. The population
were 225 diploma students at Wattanapruksa college of business administrationg had 2 
classrooms, 40 students. The sample consisted of 20 vocational students who graduated from
the first year of the vadhana Pruksa technology college. the office of the private education
commission Nonthaburi educational service area, Pakkret,Nonthaburi. The research
instrument were the four noble truths lesson plans, the four noble truths problem solving
skill test, and the satisfaction assessment towards the four noble truths learning management. 
The data were analyzed by mean, and t-test.

The research finging indicated that:1) The certificate students study with the four
noble truths leaning management had problem solving skill after learning higher than before
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at the statistical significance level at .05. 2) The certificate students’ satisfaction towards the
four noble truths learning management was at the high level.
 

บทนํา 
การศึกษาเปนรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของคน และคนก็เปนกําลังในการพัฒนาประเทศทุกดานท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต ดังนั้น การศึกษาจึงเปนเร่ืองที่สําคัญเปนอยางมาก สภาพการณดังกลาวสงผลใหเกิดกระแสการ
ปฏิรูปการศึกษาขึ้น และเปาหมายของการจัดการศึกษา เนนท่ีมุงมั่นสรางคน ซึ่งเปนผลผลิตโดยตรง ในสภาพสังคม
ปจจุบันไดเกิดการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งในดานเทคโนโลยี วิทยาศาสตร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ซ่ึง
จากการเปลี่ยนแปลงนี้ยังผลทําใหคนตองมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับสถานการณดังกลาว โดยกุญแจสําคัญท่ีจะใหคน
ประสบความสําเร็จ ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมของโลกยุคนี้ ไดคือ การศึกษา 
(กรมวิชาการ. 2544ข : 4)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาชาติ 2540 : 3) 
ไดใหความสําคัญกับการอาชีวศึกษาที่มุงกําหนดใหผูเรียนมีทักษะมีฝมือที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดตลอดจน
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนา และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง โดยใหผูเรียนเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง เรียนรูตามความถนัดความสามารถ การเรียนอาชีวศึกษาจึง
เปนสิ่งเดียวกับการปฏิบัติงาน ใหทําได คิดเปน ทําเปน การอาชีวศึกษามุงเนนผลิตกําลังคนใหมีความพรอม มี
ความสามารถ และแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ไดในยุคระบบการคาโลกแบบเสรี  นอกจากนี้ยังมุงผลิตคนเขาสู
ตลาดแรงงานอาชีพ โดยการเตรียมคนเฉพาะดานเฉพาะทาง เพ่ืออาชีพตาง ๆ และการศึกษาตองไมทําใหผูเรียน
ลาสมัยใหผูเรียนเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง เรียนตามความถนัด ความสามารถ การอาชีวศึกษาจึงเรงปฏิรูปปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อใหเขาสูปประกันคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กําหนดใหผูเรียนมีความรูทักษะ และประสบการณนําไปสูการปฏิบัติงาน
ในอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิธีการดํารงชีวิต  ประกอบวิชาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนเพ่ือ
สรางสรรคความเจริญตอชุมชน และประเทศชาติ มีทักษะในการจัดการ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถสรางอาชีพ และพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ และภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาชาติ 2540 : 3) ปจจุบันเด็ก และเยาวชนขาดคุณธรรม ขาดความรับผิดชอบ กิริยามารยาท
ไมออนนอม การแตงกายไมเหมาะสม มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร มั่วสุมยาเสพติด ฟุมเฟอยตกเปนทาสของวัตถุ
นิยม นับวันจะเปนปญหาหนักขึ้นเรื่อย ๆ ของสังคม หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ปญหาดานความประพฤติกรรม ของ
นักเรียนนักศึกษาเปนปญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน ในปจจุบันนี้ แทบทุกสถานศึกษาที่นักเรียนมี
พฤติกรรมอันไมพึงปฏิบัติในสถานศึกษา รวมไปถึงการฝาฝนกฎระเบียบตาง ๆ ไดแก การไมตั้งใจเรียน การหนีเรียน 
การแตงกายผิดระเบียบ การแสดงทาทีไมเหมาะสมในสถานที่ตาง ๆ การพกอาวุธ การยกพวกตีกัน ถึงแมวา
สถานศึกษาทุกแหงจะไดพยายามแกไขปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง แตสถานการณของปญหาเหลานี้ก็ยังคงมีอยู ซึ่ง
สาเหตุของปญหาดังกลาวมีหลายประการ ทั้งเกิดจากตัวนักเรียนนักศึกษาเองท่ีมีความเปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติทาง
อารมณ ความคึกคะนอง การมีคานิยมที่ไมถูกตอง สาเหตุทางสภาพแวดลอมและสังคมวัตถุนิยม สังคมยกยองคนเกง 
คนรวย และสาเหตุมาจากครอบครัว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาชาติ. 2547 : 14) จึงทําใหผูศึกษาสนใจใน
การแกปญหาของนักเรียน การขาดคุณธรรม ขาดความรับผิดชอบ กิริยามารยาทไมออนนอม การแตงกายไม
เหมาะสม มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร มั่วสุมยาเสพติด ไมตั้งใจเรียน การหนีเรียน การพกอาวุธ การยกพวกตีกัน  
เพื่อแกปญหาของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และสําคัญท่ีสุดโดยเฉพาะปญหาทางดานพฤติกรรมของนักเรียน 
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โดยจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึนไป ดังที่ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542 :6) 
ไดกลาววา การดําเนินการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ประชาชน หรือ สมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน นับตั้งแต
บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถพฤติกรรมและคุณธรรมเพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคม โดย
กระบวนการตาง ๆ ที่อาศัยการควบคุม เพ่ือใหบุคคลพัฒนาตรงตามเปาหมายของสังคมที่ตนดํารงชีวิตอยู โดยเฉพาะ 
เร่ืองการแกปญหาได ตรงกับแนวคิดของ วรวรรณ ประกิจ ไดวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชการสอนแบบอริยสัจ 4 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 (วรวรรณ ประกิจ 2557 :1) ไดพบวาสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนโดยใชการสอนแบบอริยสัจ 4 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดวยเหตุนี้การศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ4 จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อจะไดรับทราบถึงการแกปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียน และผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ 
จะเปนประโยชนตออาจารยทุกทาน  

การแกปญหานับเปนทักษะท่ีจําเปนอยางยิ่งในสังคมปจจุบัน เนื่องจากการแกปญหาเปนการคิดคลี่คลาย
ความยุงยากสับสนใหหมดไป มีนักการศึกษาไดนําเสนอแนวทางการแกปญหาไวหลายแนวทางวิธีการแกปญหาแบบ
อริยสัจ 4 เปนวิธีการแกปญหาอีกแนวทางหนึ่งที่เปนการแกปญหาอยางเปนลําดับข้ันตอนเพื่อใหสามารถแกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการคิดแกปญหาตามแนวอริยสัจ 4 มีขั้นตอนการคิดแกปญหา 4 ข้ันตอน คือ กําหนด
ปญหา (ขั้นทุกข) ขั้นตั้งสมมุติฐาน (ขั้นสมุทัย) ขั้นทดลองและเก็บขอมูล (ข้ันนิโรธ) และขั้นวิเคราะหขอมูลและ
สรุปผล (ข้ันมรรค) การนําวิธีการคิดแกปญหาแบบอริยสัจ 4 ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหา
ที่เกิดขึ้นเปนวิธีการเรียนรูที่มีความหมายสําหรับผูเรียน เพราะผูเรียนเปนผูศึกษาคนควาหาแนวทางการแกปญหา
และเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนไดฝกการใชทักษะและกระบวนการแกปญหาตาง ๆ อยางเปนระบบตามข้ันตอน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540 :202) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการสอนแบบอริยสัจ4 เพ่ือมาแกปญหานักเรียนอาชีวศึกษา และไดเห็นถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใน
รายวิชาลูกเสือวิสามัญ1 ใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพ มีคุณคาและประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน สงผลให
ผูเรียนไดเกิดความรู ความเขาใจ การแกปญหาเปน และมีทักษะการนําไปใชเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและการดําเนินชีวิต และสรางองคความรูรวมกัน สอดคลองตามวิสัยทัศน ปรัชญา อัตลักษณ 
ของอาชีวศึกษา ในการจัดการดานอาชีวศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน และสามารถนําไปใชเปนแนวทาง
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กอนและหลังการจัดการ

เรียนรูแบบอริยสัจ 4  
 2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีตอการจัดการเรียนรูตามแบบอริยสัจ 4  
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
จากการไดศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการแกปญหา โดย

การจัดการเรียนรูตามแบบอริยสัจ 4 สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหา โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 และ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4  
 รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง แบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและ
หลังการทดลอง  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษา นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 225 คน 
 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชวิจัย เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ หองเรียนมีจํานวนนักเรียน 20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบกลุม  
 เครื่องมือในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 จํานวน 4 แผน ประกอบดวย      
หนวยที่ 1 การปฏิบัติตามกฎจราจร หนวยที่ 2 การลดความรุนแรง หนวยที่ 3 การหางไกลยาเสพติด หนวยที่ 4 
สัมมาอาชีพ รวมจํานวน 12 ชั่วโมง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
  2.1 แบบทดสอบทักษะการแกปญหากอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย  ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ท้ังหมด 40 ขอ ซึ่งลักษณะคําถามจะใชการกําหนดสถานการณขึ้นแลวใหนักเรียนเลือกตอบที่
ถูกตองโดยใชอริยสัจ 4 เปนฐานความคิดในการแกปญหา 
  2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ 4 ดาน คือ เนื้อหา การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู 
วัดผลประเมินผล ทั้งหมด 20 ขอ  

การจดัการเรียนรู้ 
แบบอริยสจั � 

ทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ความพึงพอใจของนกัเรียน 
ต่อการจดัการเรียนรู้แบบอริยสจั �  
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล โดยนํามาหาคาเฉลี่ย (Mean) และ t-test 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 มีทักษะการแกปญหาหลัง

เรียนการจัดการเรียนรู สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตอการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก จํานวน 4 
ดาน คือ ดานการวัดผลและประเมินผล รองลงมาคือดานส่ือการจัดการเรียนรู  ดานเนื้อหา ดานการจัดการเรียนรู 
ตามลําดับ 
 

การอภิปรายผล 
จากผลการพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชการจัดการเรียนรู

แบบอริยสัจ 4 พบวามีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้ 
1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบอริยสัจ 4 พบวานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีทักษะการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว  ทั้ งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไดรับการฝกทักษะการแกปญหาใชการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 มี 4 ข้ันตอน คือ 1)ทุกข 
2)สมุทัย 3)นิโรธและ 4)มรรค ซึ่งทําใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถพัฒนาทักษะการแกปญหาได 
เพราะการแกปญหาตามหลักอริยสัจ 4 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตองการเริ่มตนจากการกําหนดปญหา
หรือความทุกข โดยกําหนดรู ทําความเขาใจในตัวปญหานั้น ๆ ใหชัดเจนแลวสืบคนหาสาเหตุของปญหาท่ีแทจริงเพ่ือ
เตรียมแกไข กําหนดเปาหมายของการแกปญหาใหแนชัดวา คือ อะไร จะเปนไปไดหรือไม จะเปนไปไดอยางไร แลว
คิดวางแผนวิธีการปฏิบัติที่จะกําจัดสาเหตุของปญหานั้น ๆ โดยจัดวางเปนข้ันตอนแบบอริยสัจ 4 และลงมือปฏิบัติ
ตามเปาหมายที่กําหนดไวในการแกปญหานั้น และยังฝกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใหทํางานรวมกันมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ ฝกการอภิปราย การนําเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจทําใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนที่จะคิดอยูตลอดเวลา อันเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยใหนักเรียนใหฝกการแกปญหาและมีความเขาใจในการ
แกปญหาได ขั้นตอนการแกปญหาแบบอริยสัจ 4 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตโต). 
(2547 : 182 - 183) ไดกลาววา ใหกําหนดงานของข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ ข้ันท่ี 1 ทุกข คือ การกําหนดสภาพปญหา 
ขั้นที่ 2 สมุทัย คือ การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ข้ันท่ี 3นิโรธ คือ การกําหนดสภาพท่ีพึงประสงค และขั้นท่ี 4 
มรรค คือ ลงมือปฏิบัติการแกปญหา นอกจากนั้นการจัดการเรียนรูตามแบบอริยสัจ 4 ยังยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
นักเรียนจึงมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมมีการปฏิบัติการทดลองไดอยางท่ัวถึง ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะ
เรียน อรพรรณ พรสีมา(2543 : 44 – 45) ไดกลาววาการแกปญหาประกอบดวย คือ ขั้นท่ี 1 การระบุปญหา ควรมี
ลักษณะของปญหาชัดเจนเหมาะสมตอผูแกปญหาและเปนคําถามท่ีทาทายความรูความสามารถ ขั้นท่ี 2 การระดม
สมองเปนการฝกคิด โดยกระตุนใหแตละคนคิดเกี่ยวกับวิธีหรือแนวทางการแกปญหาที่อาจเปนไปไดมากที่สุด ข้ันท่ี 3 
การเลือกแนวทางแกปญหา เปนการรวมกันพิจารณาขอดี – ขอกําจัดของแนวคิดที่ไดจากการระดมสมอง แลวเลือก
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ขั้นที่ 4 การทดลองและนําไปใช สรางนวัตกรรมหรือหาเคร่ืองมือที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตาม

�



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



แนวทางท่ีเลือกทดลองปฏิบัติและบันทึกผลที่เกิดขึ้น ขั้นท่ี 5 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมกันสังเกต อภิปรายวา
แนวทางที่ปฏิบัติประสบผลสําเร็จเพียงใด ถายังไมเหมาะสมมีอะไรควรปรับปรุงไดสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวรรณ 
ประกิจ (2557 : 71) การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยใชการสอนแบบอริยสัจ 4 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการ
คิดแกปญหาของนักเรียนโดยใชการสอนแบบอริยสัจ 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2 . . ผลการศึกษาความพึงพอใจของของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตอการจัดการเรียนรูแบบ
อริยสัจ 4 ทั้ง 4 ดาน พบวานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความพึงพอใจ การจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี

ความพึงพอใจอยูระดับมาก จํานวน 4 ดาน คือ ดานการวัดผลและประเมินผล รองลงมา คือ ดาน

สื่อการจัดการเรียนรู  ดานเนื้อหา  ดานการจัดการเรียนรู  
ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนโดยใชฐานความคิดอริยสัจ 4 การจัดการเรียนรูมีกิจกรรมท่ีมีขั้นตอนการแกปญหาท่ี
ทําใหนักเรียนสามารถแกปญหาไดเปนอยางดี ซ่ึงเปนเพราะการใหนักเรียนไดการแกปญหาดวยตนเอง มีการศึกษา
ความรูและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน มีการฝกการคิดตามกระบวนการจนเกิดเปนทักษะ รวมถึงไดแสดง
ผลงานรวมกัน ซึ่งนักเรียนมีเสรีภาพในการเรียนรูโดยมีครูเปนเพียงผูแนะนําแนวทาง อํานวยความสะดวกใหการ
จัดการเรียนรูเทานั้น สําหรับกิจกรรมที่ตนเลือกนั้นดวยความกระตือรือรนพรอมท้ังความเชื่อมั่นในซึ่งการมีความ
กระตือรือรน มีความพึงพอใจ และความสนใจเมื่อเริ่มเรียน จะทําใหนักเรียนไดเร็วขึ้น และมีความสําเร็จสูง ซึ่งเปนไป
ตาม วรวรรณ ประกิจ (2557 : 51) ใหความหมายวาความพึงพอใจในการเรียนและการเรียนจะมีความสัมพันธกันใน
ทางบวกทั้งนี้ขึ้นอยูกับวากิจกรรมท่ีผูเรียนไดปฏิบตัินั้นทําใหผูเรียนไดรับการตอบสนองความตองการทางดานรางกาย
และจิตใจอยางมีความสงบสุขและประสบผลสําเร็จซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดความสมบูรณของชีวิตมากนอย
เพียงใดนั่นก็คือสิ่งที่ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ในการเสริมสรางความพึงพอใจในดารเรียนรูใหกับ
ผูเรียน ผลการศึกษาคนควาพบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชการจัดการเรียนรูตามแบบอริยสัจ   4 
มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 อยูในระดับมาก  
  

ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการ

ศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 ผูสอนควรนําแผนการจัดการเรียนรูการพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 ไปใชอยางตอเนื่องและแพรหลาย โดยเฉพาะวิชาท่ีตองใชทักษะในการ
แกปญหาเพื่อเปนการพัฒนาทักษะการแกปญหาโดยการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4  
 2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรมีการพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบอริยสัจ 4 กับชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4 ในเร่ืองอ่ืน ๆ สําหรับนักเรียนชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตอไป 
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
Student Assistance System in Sahawittayaphasaded School group under Saraburi 
Primary Education Service Area Office 2 
 
ผูวิจัย     ศิริประภา  เรียบรอย 
     สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ์ 
     ภาควิชา  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุม
โรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยจําแนกตาม เพศ และ
ประสบการณทํางาน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ทําการสอนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2559 จํานวน 97 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายคูภายหลัง โดยใชวิธีการของเชฟเฟ  
ผลการวิจัยพบวา  
 1. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสูงสุด ไดแก ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน รองลงมา ไดแก ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข
นักเรียน และนอยสุด ไดแก ดานการคัดกรองนักเรียน 
 2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ : ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
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Abstract 
 The purposes of the study were :1) to determine students assistance system in 
Sahawittayaphasaded school group under Saraburi Primary Education Service Area Office 2; 
2) to compare of implementation for students assistance system in Sahawittayaphasaded school 
group under Saraburi Primary Education Service Area Office 2 by sex, and working 
experience. The samples included teachers of Sahawittaya Phasaded School group under 
Saraburi Primary Education Service Area Office 2 in the academic year 2016. The sample size 
of 97 people uses a simple random method. The instrument used for this study was a 
questionnaire with a reliability of 0.97. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation. Testing the value of and one-way ANOVA. Comparison of 
postpartum average using Scheffe’s recipe 
Based on the findings of the study, it was concluded that: 

(1) Student Assistance system in Sahawittayaphasaded School group under Saraburi 
Primary Education Service Area Office 2, in overall were at high level. When considering on a 
case by case basis, it was found that the highest level of promotion and Development for the 
students was in terms of referral, followed by protection, assistance, and student correction. 
And the least help system is the screnning students.

(2) In comparison of student assistance system in Sahawittayaphasaded School 
group under Saraburi Primary Education Service Area Office 2, found that there was difference 
on sex, it was found that the overall difference was statistically significant at .05 level, 
classified by work experience. It was found that the overall and individual difference was 
statistically significant at .01 level.

Keywords : Student assistance system, Primary education area
 

บทนํา  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง จัดใหมีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ข้ึน  ซึ่ งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนการดํา เนินงานท่ีมีประสิทธิภาพระบบหนึ่ งที่
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการชวยเหลือนักเรียนอยาง
มีระบบและตอเนื่อง  
  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้ง
วิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได โดยมีครูประจําชั้นเปนบุคลากรหลัก
ในการดําเนินงานและบุคลากร ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน ไดแก ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุก
คน มีสวนรวมในการสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหา เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค  
  การดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงเปนหัวใจสําคัญที่จะชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
และมีระเบียบวินัยที่ดี ครูจะตองมีความรูความเขาใจในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการคิด การวิเคราะหสภาพ
ปญหา สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ  
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  โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ ไดมีการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยให
โรงเรียนในสังกัด มีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตก็ยังมีปญหาในการดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ซึ่งในป การศึกษา 2559 พบวา นักเรียนที่อยูในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จประสบปญหาตาง ๆ ไดแก นักเรียน
ออกกลางคัน เนื่องจากการยายตามผูปกครอง นักเรียนมีชื่อในโรงเรียนแตไมมีตัวมาเรียน การถูกทิ้งใหอยูในความ
อุปการะของผูอื่น ครอบครัวแตกแยก การหยาราง การออกกลางคันของนักเรียน ปญหาผูปกครองมีรายไดนอย ทําให
ขาดทุนทรัพยในการดํารงชีวิต ปญหาการปรับสภาพตนเองในสังคม การทํางาน การเรียนรวมกับเพ่ือน การเรียนกับครู
และภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ปญหาการอยูในกลุมเส่ียง ที่พักอาศัยใกลแหลงอบายมุขหรือสถานบันเทิง แหลงยา
เสพติด มีความประพฤติไมถูกตองตามระเบียบโรงเรียน เชน ชูสาว แตงงาน กอเหตุทะเลาะวิวาท จากสาเหตุที่กลาวมา
ขางตนทําใหปญหาสภาวการณ มีแนวโนมจะออกกลางคันของนักเรียน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2, 2559 : 6)  
  จากสภาพปญหา จึงมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงศึกษาแนว
ทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 วา มีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีครบทุกขั้นตอนการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางไร เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียน แนวทางในการพัฒนาระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหมีพฤติกรรมตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
โรงเรียน และเติบโตเปนเยาวชนท่ีดีของสังคมและประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยจําแนกตาม เพศ และประสบการณทํางาน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
  การศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ 
บุญประสพ กุลศรี (2550 : 6) อานนท นนทวัน (2551 : 5) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554 :131) และ
นักวิชาการอ่ืน ๆ แลวนํามาสังเคราะหการดําเนินงานของผูบริหารโรงเรียน ตามรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 35-36) วาควรมีองคประกอบดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีผลตอความการ
ดําเนินงาน 5 ดาน คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียน ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน และดานการสงตอนักเรียน ดังแสดงในภาพที่ 1 
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     ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ไดแก ครูที่ทําการสอนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 128 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ทําการสอนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2559 ใชตารางของ เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย(Simple random sampling) จํานวน 97 คน  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของครู ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุม
โรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 เปนแบบประมาณคา 5 
ระดับ  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

การสรางเครื่องมือโดยศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสราง
แบบสอบถาม นํามาใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC แลวจึงนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มาคํานวณ
เพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีวิธีของครอนบาค ไดเทากับ 0.97  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t – test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of 
Variance)  

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ  
2. ประสบการณทาํงาน 

ความคิดเห็นในการดําเนินงานระบบดูแล
ช วย เหลื อนั ก เ รียน ในกลุ ม โ ร ง เ รี ยน   
สหวิทยศึกษาผาเสด็จ ท้ัง 5 ดาน คือ  
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. ดานการคัดกรองนักเรียน  
3. ดานการสงเสริมและพัฒนานกัเรียน  
4. ดานการปองกันชวยเหลือและ แกไข  

นักเรียน  
5. ดานการสงตอนักเรียน 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษาดังนี้  
 1. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสูงสุด ไดแก ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน รองลงมา ไดแก ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข
นักเรียน และนอยสุด ไดแก ดานการคัดกรองนักเรียน 
  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุม
โรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา คาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลสูงสุด ไดแก 
การศึกษาเด็กเปนรายกรณี (Case Study) ทุกครั้งที่นักเรียนมีปญหา รองลงมา ไดแก การจัดทําระเบียนสะสมนักเรียน
อยางตอเนื่อง ครบถวนและเปนปจจุบัน และการนําขอมูลนักเรียนรายบุคคลไปใชสงเสริม พัฒนาและชวยเหลือนักเรียน 
และนอยที่สุด ไดแก การใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) เพื่อวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล และแบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ) และการบันทึก และรายงานผลการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 
  ดานการคัดกรองนักเรียน พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสห
วิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา คาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน สูงสุด ไดแก การจัดทําเอกสารสารสนเทศ
ผลการคัดกรองนักเรียนและจัดเก็บอยางเปนระบบ รองลงมา ไดแก การสรุปผลการคัดกรองนักเรียนแยกเปนหองเรียน
และระดับชั้น และนอยที่สุด ไดแก มีการวางแผนการคัดกรองนักเรียน 
  ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุม
โรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา คาเฉล่ียระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียนสูงสุด ไดแก การ
สํารวจความสนใจของนักเรียนและจัดตั้งกลุมตามความสนใจ รองลงมา ไดแก การจัดทําแผนงาน/กิจกรรมท่ีสงเสริมและ
พัฒนานักเรียนที่ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม และจัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อใหนักเรียนไดรับขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม และ
นอยที่สุด ไดแก การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Cassroom Meeting) 
  ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียนพบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
กลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา คาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียนสูงสุด ไดแก 
ประสานงานผูที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหานักเรียน รองลงมา ไดแก การประชุมวางแผน
ปองกันและแกไขปญหานักเรียนอยางสม่ําเสมอ และนอยที่สุด ไดแก จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ีมีปญหา
การเรียน และเยี่ยมบานนักเรียน เพื่อการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับบาน 
  ดานการสงตอนักเรียน พบวา ภาพรวม มีความคิดเห็นตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทย
ศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา คาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอนักเรียนสูงสุด ไดแก ชี้แจงนักเรียนถึงความจําเปนท่ีตองสง
ตอ รองลงมา ไดแก การวางระบบและประสานงานการดําเนินงานกับหนวยงานดานสาธารณสุขและเครือขายอ่ืน        
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และนอยที่สุด ไดแก สงตอนักเรียนใหกับผูที่เก่ียวของในโรงเรียนเพื่อชวยเหลือนักเรียน 
  2. เปรียบเทียบการศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษา ผาเสด็จ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษา
ผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ไมแตกตางกัน 
ดานการคัดกรองนักเรียน กับดานการสงตอนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล กับดานการสงตอนักเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.2 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method) ดาน
ภาพรวม พบวา ประสบการณ 10-20 ป ไมแตกตางกับ 20 ปขึ้นไป นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวา ประสบการณ 10-20 ป ไมแตกตางกับ 20 ปขึ้นไป นอกนั้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ดานการคัดกรองนักเรียน พบวา ประสบการณ 10-20 ป ไมแตกตาง
กับ 20 ปขึ้นไป นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน พบวา 
ประสบการณนอยกวา 10 ป, 10-20 ป และ 20 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ดานการ
ปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน พบวา ประสบการณ 10-20 ป ไมแตกตางกับ 20 ปขึ้นไป นอกนั้นแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และดานการสงตอนักเรียน พบวา ประสบการณ 10-20 ป ไมแตกตางกับ 20 ปขึ้นไป 
นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผูศึกษาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสูงสุด ไดแก ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน รองลงมา ไดแก ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข
นักเรียน และนอยสุด ไดแก ดานการคัดกรองนักเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสงเสริมและพัฒนานักเรียน เปนการ
สนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของครูที่ปรึกษาไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือกลุมเสี่ยง/มีปญหาใหมี
คุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ ซึ่งชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียน
กลุมเสี่ยงหรือมีปญหา และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหากลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพ
ตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไปและสอดคลองกับผลการวิจัย เสริมฤทธ์ิ หวายฤทธ์ิ (2552 : บทคัดยอ) ศึกษา
เรื่อง สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย 
เขต 2 ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียท่ีมีคามากใน 3 อันดับแรกพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ การสงเสริมและพัฒนานักเรียน รองลงมาไดแกการปองกัน ชวยเหลือและแกไข และการรูจักนักเรียนเปน
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รายบุคคล ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การสงตอนักเรียน 2) ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีสถานภาพ
ตางกัน มีการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูที่อยูในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีการดําเนินงาน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน  
  2. เปรียบเทียบการศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษา
ผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ไมแตกตางกัน 
ดานการคัดกรองนักเรียน กับดานการสงตอนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล กับดานการสงตอนักเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้อาจเปน
เพราะ ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานอยางมีขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการ
ทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานดังกลาว  และมีการประสานความรวมมืออยาง
ใกลชิดกับครูที่เก่ียวของหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน สงเสริมจากโรงเรียน และการดูแลชวยเหลือนักเรียน
หมายถึงการสงเสริม การปองกัน และการแกไขปญหา ดวยวิธีการและเครื่องมือสําหรับครูที่ปรึกษา ตลอดจนบุคลากรที่
เกี่ยวของ เพ่ือใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปลอดภัยจากสารเสพติด ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ภพธรรม มะลิทอง (2554) ไดศึกษาเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนภูริทัตตวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ผลการวิจัยพบวา สภาพกอนการพัฒนา ครูที่ปรึกษามีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานนอย ขาดการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการดูแลชวยเหลือนักเรียน แนวทางการพัฒนาดําเนินงาน
พบวา มี 2 แนวทางคือ 1) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ในโรงเรียนตัวอยาง 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผล
การพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทําใหครูที่ปรึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งที่บานและโรงเรียน จากผลการพัฒนาดังกลาว สรางความพึงพอใจ
ใหกับผูที่มีสวนเก่ียวของในการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ใหการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สงผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ไดอยางเต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และผล พรมทอง (2555) ศึกษาเรื่อง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี ภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ การสงเสริมนักเรียน การเรียนรูนักเรียนเปนรายบุคคล การคัด
กรองนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอนักเรียน 2) ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ที่เพศ ตําแหนง อายุราชการ และวุฒิการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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2.2 เปรียบเทียบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffe’s 
method) ดานภาพรวม พบวา ประสบการณ 10-20 ป ไมแตกตางกับ 20 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.05 นอกนั้นแตกตางกัน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาประสบการณ 10-20 ป ไมแตกตางกับ 20 ปขึ้นไป 
นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ดานการคัดกรองนักเรียน พบวา ประสบการณ 10-20 ป ไม
แตกตางกับ 20 ปขึ้นไป นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
พบวา ประสบการณนอยกวา 10 ป, 10-20 ป และ 20 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ดาน
การปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน พบวา ประสบการณ 10-20 ป ไมแตกตางกับ 20 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตางกัน และดานการสงตอนักเรียน พบวา ประสบการณ 10-20 ป ไมแตกตางกับ 20 ปขึ้น
ไป นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ แตระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากครูและผูเก่ียวของ มีการทํางานเปนทีม 
รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติและชื่นชมผลงาน เพื่อสรางสรรคระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหเปนรูปธรรม และ
จะกอประโยชนตอนักเรียนและทุกฝายที่เกี่ยวของ ซ่ึงสอดคลองกับ นัยนา ไชยคิรินทร (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยม A จังหวัดเลย ผลการศึกษา 
โดยภาพรวม พบวาการดําเนินงาน 5 ขั้น ไดแก 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล สรางความตระหนักและเจตคติที่ดี
ใหกับครูที่ปรึกษา เก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนโดยใชทักษะเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลาย 2) การคัดกรองนักเรียน ผูมี
สวนไดสวนเสียรวมกันกําหนดเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน ชี้แจงเหตุผลในการทําแบบประเมิน แบบสอบถามให
นักเรียนทราบทุกครั้ง 3) การสงเสริมพัฒนา ครูที่ปรึกษาตองดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เพ่ือหาสาเหตุของปญหาและ
ปองกันแกไขพฤติกรรมนักเรียน รวมมือกับชุมชนหนวยงานหรือองคกรเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณและแหลง
เรียนรู 4) การปองกันและแกไขปญหา สรางความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนไตสวนเสียในการประสานความรวมมือและ
แกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่องจริงจังและชัดเจน ผูปกครองสรางครอบครัวที่อบอุนเปนตัวอยางท่ีดี 5) การสงตอ
ประสานงานกับองคกรเอกชนดานจิตวิทยาเขามาชวยในการแกปญหา  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยสุด คือ ดานการคัดกรองนักเรียน ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาควรใหความสําคัญตอดานการคัดกรองนักเรียน โดยการแตงตั้งคณะทํางานในการดําเนินการคัดกรอง
นักเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป 

1.2 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูงสุด คือ ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ดังนั้น 
ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอไดเปรียบนี้นํามาสรางแนวทางปฏิบัติงานการจัดบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกคน 
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาปญหาที่สงผลตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในโอกาสตอไป 
 2.2 ควรมีการเปรียบเทียบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กับนักเรียนในกลุมโรงเรียนอื่น ๆ  
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คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอ
โนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

Desirable Characteristic of School Administrator as Perceived by school teachers 
 
ผูวิจัย   สิตา ไชยสุข 
    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
2) เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอ
โนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณทํางาน กลุมตัวอยาง ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยกําหนด
เพศเปนเกณฑแบง จํานวน 248 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie 
and Morgan) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ 
จํานวน 50 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต 0.442 ถึง 0.789 และมีความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ .977 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบสมมติฐานใช t-test แบบ Independent Sample 
ผลการวิจัย พบวา 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนน
สูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา ดานความรูความสามารถในการ
บริหาร และดานคุณธรรมจริยธรรม ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนใน
สถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบวา ครูผูสอนที่มี
เพศตางกัน และมีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนะตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน สวนครูผูสอนที่มีประสบการณตางกันมีทัศนะตอ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป มีทัศนะตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสูงกวาครูที่มีประสบการณ 10 ป ขึ้นไป  
 
คําสําคัญ : คุณลักษณะท่ีพึงประสงค, ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 
This research aimed 1) to study desirable characteristic of school administrators 

as perceived by school teacher Nonsung Districtic, under the office of Educational 
Service Area 1 in Nakhon Ratchasima, and 2) compare desirable characteristic of school 
administrators as perceived by teachers Nonsung District, under the office of Educational 
Service Area 1 in Nakhon Ratchasima, classified by sex, educational level and working 
experience. The sample group acquired by stratified random sampling by definition, sex 
is a threshold divided into 248. Set a sample group size from the table of Krejcie and 
Morgan. The instrument used for collecting data were 5 levels questionnaire and 50 
sections. The discriminative power ranged from 0.442 to 0.789. And the reliability was at 
.977. The statistical method and procedures employed in data analyses were percentage, 
means, standard deviation ,t-test from Independent Sample.

The results were as follows:
 1. The desirable characteristic of school administrators as perceived by school 
teacher. It was found that a whole and by aspect, ranging from the highest to the lowest 
mean scores, were the aspects of personality, leadership, morality and ethics, and 
administration ability, respectively. 
 2. The comparison desirable characteristic of school administrators as perceived 
by school teacher. It was found that teachers different sex and different education level 
were the opinion to desirable characteristic of school administrators in school. The 
overall and individual aspects are not different. Experience teachers opinions desirable 
characteristic of school administrators. The overall and individual aspects are different. 
At the .01 level, teachers with experience of less than 10 years were more likely to have 
desirable characteristic of school administrators in educational institutions than teachers 
with 10 years of experience. 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 ถือเปนกลไกสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทย ทํา
ใหการบริหารจัดการศึกษามีการปฏิรูปทั้งระบบ ดวยความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาดังกลาวจึงเปนกุญแจ
สําคัญที่มาปฏิรูปการศึกษาใหเปนระบบที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาตอบุคคล สังคมและ
ประเทศ ดวยการกระจายอํานาจทางการศึกษาจากสวนกลางไปสูระดับสถานศึกษา โดยเปดโอกาสใหผูบริหาร 
ครู อาจารย นักเรียน ผูปกครองและชุมชน ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหผูบริหารมีอํานาจในการ
ตัดสินใจทางการบริหาร จึงจะทําใหการบริหารจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ (อรวรรณ เอ่ียมศิ ริ, 2550 : 1) 
ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่สุด เพราะผูบริหารเปนผูกําหนดทิศทางการทํางานแตจะบริหารจัดการ
อยางไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งหลาย ตองเปนผูที่มีเปาหมาย
ความสําเร็จที่ชัดเจน มีความมุงม่ัน ทุมเทพลังกายและความคิดอยางเต็มกําลัง มีความเปนผูนําทางวิชาการ มี
ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน รอบรูเปนที่พึ่งใหกับผูใตบังคับบัญชาได มีความสามารถในการบริหารจัดองคกร ใช
หลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการบริหาร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 
6) และจากผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาสวนหน่ึงประสบปญหาในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากความขาดความรูความเขาใจใน
หลักการบริหารการศึกษาจึงสงผลในเรื่องตาง ๆ ตอโรงเรียนและบุคลากร การดําเนินงานในโรงเรียนไมเปน
ระบบ ไมมีการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินสถานศึกษา และไมดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
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สถานศึกษา ซึ่งปญหาทั้งหมดนี้ลวนเกิดจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้นการปรับปรุง 
หรือการเปลี่ยนแปลงจะตองเร่ิมตนท่ีผูบริหาร ซ่ึงเปนผูนําสถานศึกษา เพราะเหตุนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผูบริหารสถานศึกษา เรื่อง “ทิศทางการบริหาร
สถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษา” เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลง
อยางรอบดาน ซึ่งจะเปนสวนสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษานําความรูที่ไดจากการอบรมไปสูการปฏิบัติและ
พัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญ ท่ีจะตองมีคุณลักษณะท่ีดีทั้ง
ทางดานคุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรม ในทางตรงกันขาม ถาผูบริหารสถานศึกษาไมมีคุณภาพ ไมเปนผูนําท่ีดีก็
จะไมสามารถพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา การจัดการศึกษาก็จะไมประสบผลสําเร็จ (ทรงสวัสดิ์  แสงมณี, 
2553 : บทคัดยอ)  

ซึ่งคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก 1) คุณลักษณะดาน
บุคลิกภาพ ประกอบดวย การวางตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะ เปนกันเองไมถือตัว สุขุม เยือกเย็น ออนนอมถอม
ตน กระตือรือรน อารมณดี ราเริงแจมใส รูจักควบคุมอารมณตนเอง วาจาสุภาพเรียบรอย 2) คุณลักษณะดาน
ความเปนผูนํา ประกอบดวย เปนผูนําและสรางผูนํา มีวิสัยทัศน มองการณไกล มีความสามารถในการแกปญหา
ในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา มีความสามารถในการแสดง
บทบาทผูนําตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 3) คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวย มีความ
ซื่อสัตย มีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรผูอื่น มีใจเปนธรรมยุติธรรม หนักแนน มีวินัยในตนเอง มีความเสียสละ
อุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  มีความโปรงใส นําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามา
ประยุกตใชในการบริหาร และ 4) คุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหาร ประกอบดวย มีความรอบ
รูเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองคกร มีความสามารถในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีความสามารถที่จะมอบหมายงานใหผูอื่นทําตามความถนัดและความสามารถ สามารถกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายสถานศึกษา สามารถจัดโครงสรางขององคกรในการบริหารและกําหนดภารกิจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม (สมถวิล ชูทรัพย, 2550 : 218-223) 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 1 ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานความรู
ความสามารถในการบริหาร เพ่ือนําผลที่ไดไปเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามภารกิจหนาท่ีของผูบริหารและ
สอดคลองกับความตองการของครูผูสอนในสถานศึกษาตอไป 
 การทบทวนวรรณกรรม ไดนําทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนพฟติกรรมหรือการมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคที่ดีของผูบริหารสถานศึกษา มาเปนสวนสนับสนุน ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
 เคิรท เลวิน (Kurt Lewin. 1951 cited in Yukl, 2010, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล 2559 : 93-95) 
ทฤษฎีกระบวนการเปล่ียนแปลงผูนํา (Change Process Theories) ท่ีไดรับการกลาวถึง คือ ทฤษฎี Force 
Field Analysis ไดเสนอกระบวนการเปลี่ยนแปลงผูนําใหมีประสิทธิผล ประกอบดวย  
3 ขั้นตอน ขั้นแรก คือ การละลาย (Unfreezing) พฤติกรรมเดิม ขั้นที่สอง คือ การเปล่ียนแปลง (Changing) คือ 
การเปลี่ยนจากพฤติกรรมเกาไปสูพฤติกรรมใหม และขั้นที่สาม คือ การข้ึนรูปใหม (Refreezing) และการทําให
พฤติกรรมใหมนั้นคงอยู ซึ่งมีขั้นตอนการบริหารการเปล่ียนแปลง 3 ขั้นตอน ไดแก 
 1. การละลาย (Unfreezing) เปนขั้นตอนการเตรียมการไปสูการเปล่ียนแปลง เปนการละลาย
พฤติกรรม ส่ิงที่เคยเปนอยูหรือดุลยภาพเดิม เพ่ือจะขับเคลื่อนไปสูการเปล่ียนแปลง เชน การอธิบายความจําเปน
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ของการเปลี่ยนแปลง การที่จะทําใหคนตระหนักวาพฤติกรรมเดิม ๆ วิธีเดิม ๆ หรือการปฏิบัติแบบเดิม ๆ ไม
เพียงพอหรือใชไมไดอีกตอไป การตระหนักรูนี้อาจเกิดข้ึนจากวิกฤติการณตาง ๆ ที่เห็นชัดเจนหรือการคุกคาม
ของตนสวนใหญในองคกร เปนขั้นที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ทําใหมีทัศนคติทางบวกตอการ
เปลี่ยนแปลง เห็นความสําคัญของการเปล่ียนแปลงหรืออาจจะดําเนินการใด ๆ ที่จะชวยลดอุปสรรคหรือลดการ
ตอตานการเปลี่ยนแปลง 
 2. การเปลี่ยนแปลง (Changing) หลังจากละลายระบบเดิมแลวเปนกระบวนการเรียนรูพฤติกรรมใหม 
โดยมีเปาหมายท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมเกาไปเปนพฤติกรรมใหม แนวทางใหม ๆ ในการทําสิ่งตาง ๆ และเลือก
พฤติกรรมหรือแนวทางท่ีมีความเปนไปไดสูการปฏิบัติ เชน การท่ีผูนําเปน Roll Model อยางสมํ่าเสมอ หรือ
วิธีการอ่ืน ๆ ที่ชวยทําใหเกิดการเรียนรูพฤติกรรมใหมขึ้น จนกระท่ังเกิดการแสดงพฤติกรรมตามท่ีตองการ 
  3. การข้ึนรูปใหม (Refreezing) ในข้ันตอนนี้มุงทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไดเปลี่ยนแปลง นํามาใช ได
กําหนดรูปแบบขึ้นใหม ทําใหการเปลี่ยนแปลงนั้นอยูตัว อยูคงที่ตลอดไป ไมใหบุคคลหวนกลับไปมีพฤติกรรม
อยางเดิม ใหแสดงแตพฤติกรรมท่ีตองการ โดยการอํานวยใหสภาพแวดลอมสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีได
เปลี่ยนแปลงแลว เชน อาจจะมีการจูงใจ หรือใหการเสริมแรง 
 สรุปไดวา ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้มีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่จะประสบความสําเร็จ ถาหากใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงไมมีการผานขั้นตอนของการละลาย เชน ไมมีการละลายทัศนะคติทางลบที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงเปนอันดับแรก คนก็จะไมตระหนักรูถึงความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง ไมสนใจท่ีจะเปล่ียนแปลง 
หรืออาจจะมีการตอตานอยางรุนแรง และถาในข้ันตอนของการเปล่ียนแปลงไมมีการ วิเคราะหวินิจฉัยและ
แกปญหาอยางเปนระบบ การวางแผนการเปลี่ยนแปลงก็จะสําเร็จไดยาก รวมถึงการที่คนไมสนใจที่จะรวมกัน
เปลี่ยนแปลงอยางแทจริง ในขั้นที่สามผลของการขึ้นรูปใหมก็อาจจะยอนกลับไปเปนเหมือนเดิมไดในไมชา 
 2. ทฤษฎีผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 
  แบส และอะโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล 2559 : 255-259) กลาววา 
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางผูนํากับผูตาม ทั้งผูนําและผูตามมีอิทธิพลซ่ึง
กันและกัน พึ่งพากันและเกิดการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนประกอบดวย 
  1. การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward: CR) ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจชัดเจน
วาตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจากนั้นจะจัดการแลกเปล่ียนรางวัลในรูปของคํายก
ยองชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจายคาโบนัสเพิ่มขึ้น เมื่อผูตามสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง 
ผูนําแบบนี้มักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทน และมักจูงใจดวยแรงจูงใจข้ันพ้ืนฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 
  2. การบริหารแบบวางเฉย (Management-by Exception) เปนการบริหารงานท่ีปลอยให
เปนไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผูนําพยายามไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการทํางาน จะเขาไปแทรกก็ตอเมื่อมีอะไร
เกิดผิดพลาดข้ึน หรือการทํางานต่ํากวามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเปนทางลบ มีการบริหารงานโดยไม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร ผูนําจะเขาไปเกี่ยวของก็ตอเมื่องานบกพรองหรือไมไดตาม การบริหารแบบวางเฉย
แบงไดเปน 2 แบบ คือ  
     2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management-by Exception : MBE-
A) ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบกันไวดีกวาแก หรือแบบปองกันกอนท่ีจะเกิดปญหา ผูนําจะคอยสังเกตพฤติกรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานองผูตาม โดยดูวามีอะไรท่ีเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานหรือ
กฎระเบียบที่กําหนดหรือไม และชวยแกไขใหถูกตองเพ่ือปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว 
     2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management-by Exception :  
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MBE-P) ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิมและพยายามรักษาสภาพเดิม ผูนําจะไม
เขาไปยุงเกี่ยว ปลอยใหผูตามดําเนินการไปเอง ผูนําจะเขาไปแทรกแซงถาผลการปฏิบัติงานไมไดตามมาตรฐาน 
หรือถามีบางอยางผิดพลาด 
 3. ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Situational Leadership) 
 ภาวะของการเปนผูนําที่มีความซับซอน ท่ีเกิดจากความสัมพันธทางสังคมและเกิดจากผลกระทบจาก
ปจจัยแวดลอมภายนอกที่เรียกวา “สถานการณ” ซึ่งผูนําที่มีประสิทธิภาพมิไดขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูนําเพียง
อยางเดียว แตขึ้นอยูกับสถานการณดวย ไดแก สถานการณดานความสัมพันธ ดานโครงสราง ดาน
สภาพแวดลอม แตละสถานการณมีอิทธิพลตอภาวะผูนํามากนอยไมเทากัน ดังนี้ 
 ฟดเลอร (Fiedler : 1967, p. 79 อางถึงใน ณิรดา เวชญาลักษณ 2560 : 111-115) ทฤษฎี
สถานการณของฟดเลอร เปนการสรางความพึงพอใจในสถานการณ (Situation Favor ability) โมเดลฟดเลอร 
ก็เหมือนกับทฤษฎีสถานการณอื่น ๆ ซ่ึงสมมติวา ผูนําท่ีเหมาะสมจะแตกตางกันตามสถานการณ ทรรศนะของ
ฟดเลอร มองวา บุคคลไมสามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบการเปนผูนําได ซึ่งเรียกวา ทฤษฎีสถานการณของฟด
เลอร ประกอบดวยหลักการสําคัญอยู 3 ประการ ไดแก  
   1. แบบภาวะผูนําถูกกําหนดโดยระบบแรงจูงใจของผูนํา 
   2. การควบคุมสถานการณขึ้นอยูกับ 3 ปจจัย คือ บรรยากาศของกลุม โครงสรางของงาน 
และอํานาจในตําแหนงของผูนํา 
    3. ประสิทธิผลของกลุมขึ้นอยูกับการจับคูที่เหมาะสม ระหวางแบบภาวะผูนํากับการควบคุม
สถานการณ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนในสถานศึกษา 

อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนใน

สถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษาและประสบการณทํางาน 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอโนนสูง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 อาศัยแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดาน
บุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานความรูความสามารถในการบริหาร โดยจําแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน และนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
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             ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา

ตามทัศนะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยคือ ครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 675 คน และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง
ของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) กลุมตัวอยาง และใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 
Samling) โดยกําหนดเพศเปนเกณฑแบง จํานวน 248 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของครูผูสอน เปนคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List) เก่ียวกับเพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณทํางาน และแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
เปนสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งแบงคุณลักษณะออกเปน 4 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ 
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรมและดานความรูความสามารถในการบริหาร ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลได
ทั้งหมด 248 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยใชสถิติหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนในสถานศึกษา
อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
  1. ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนในสถานศึกษา 
อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก              
( X  = 3.78) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา ดานความรูความสามารถในการบริหาร และดานคุณธรรม
จริยธรรม ตามลําดับ 
  2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนใน
สถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบวา 

 
ปจจัยสวนบุคคล 
 1. เพศ  
 2. ระดับการศึกษา 
 3. ประสบการณทํางาน 
 

 
 
  

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 
 1. ดานบุคลิกภาพ 
 2. ดานความเปนผูนํา 
 3. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 4. ดานความรูความสามารถในการบริหาร 
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    2.1 ครูผูสอนที่มีเพศตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยรวมและรายดาน
ทุกดานไมแตกตางกัน 
    2.2 ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยรวม
และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
    2.3 ครูผูสอนที่มีประสบการณตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยรวม
และรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป      
มีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสูงกวาครูที่มีประสบการณ  10 ป    
ขึ้นไป  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ครูผูสอนในสถานศึกษาอําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีประเด็น
นาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนใน
สถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนผูนําของสถานศึกษา เปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
เปนผูที่ประสานทําใหองคกรกาวหนา ดวยการรวมมือกันปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มศักยภาพ และทุกฝายมีสวนใน
การเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะที่ดีทั้งทางดานคุณวุฒิ
และคุณธรรมจริยธรรม ในทางตรงกันขาม ถาผูบริหารสถานศึกษาไมมีคุณภาพ ไมเปนผูนําที่ดีก็จะไมสามารถ
พัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา การจัดการศึกษาก็จะไมประสบผลสําเร็จ (ทรงสวัสด์ิ แสงมณี, 2553 : บทคัดยอ) 
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะที่ดี ทั้งทางดานคุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดท้ั ง
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี เปนผูนําที่จะตองมีสมรรถนะ ความรู  ความสามารถจึงจะนําไปสูการจัดการบริหาร
สถานศึกษาใหมีประสิทธิผลที่ดี (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 7) ซ่ึงผูที่จะเขามาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาตอง
ผานกระบวนการสอบคัดเลือกในเรื่องของความรูความสามารถที่ เหมาะสมกับตําแหนง และตองผาน
กระบวนการอบรมพัฒนาคุณลักษณะในดานตาง ๆ แบบเขมขนกอนท่ีจะบรรจุแตงตั้งใหทําหนาท่ีผูบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งจากกระบวนการดังกลาวทําใหผูบริหารมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ จินดา พุมสกุล. 2555 : บทคัดยอ ; อิศรา เจะมะ. 2552 : 64-65 ; เพ่ิมศักดิ์ เพ่ิมประยูร. 
2552 : 67 และ พรศิริ บัวอุไร. 2554 : บทคัดยอ ที่ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครู พบวา คุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู ในภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบุคลิกภาพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
บุคลิกภาพเปนสวนสําคัญของมนุษยในการที่จะชวยสงเสริมหรือขัดขวางความสําเร็จในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน
ดานการเรียน การทํางาน การเขาสังคม ถึงแมวา ความรูความสามารถ เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางาน แต
ไมใชทั้งหมด การยอมรับของสังคมนั้นตองมีสวนประกอบที่สําคัญนั้นคือ บุคลิกภาพ ดังนั้นบุคลิกภาพจึงเปน
ปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่ง ที่สงผลและเกี่ยวของกับการประสบความสําเร็จ ซึ่ งสอดคลองกับที่ สุนทร โคตร
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บรรเทา (2551 : 25) ไดกลาววา บุคลิกภาพหรือบุคลิกลักษณะมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูที่จะเปนนัก
ปกครอง นักบริหารและหัวหนาหนวยงาน บุคลิกลักษณะท่ีดีจะตองประกอบไปดวยองคประกอบดังตอไปนี้ 
 1) รูปลักษณะรางกาย บุคคลชั้นหัวหนางาน นักปกครองและผูบริหารจะตองเลือกบุคคลท่ีมีลักษณะ
รางกายสมบูรณ มีความสงาผาเผย ไมเปนโรคติดตอท่ีสังคมรังเกียจ ปราศจากความพิการอยางใดอยางหนึ่ง 
 2) การแตงกาย ท่ีเหมาะสมเรียบรอยเปนการสงเสริมบุคลิกภาพทําใหเกิดบรรยากาศในทางดี การ
ปกครอง การบริหาร นอกจากความสุภาพเรียบรอยแลวการแตงกายยังตองคํานึงถึงอายุ เพศ ตําแหนงหนาที่ 
ลักษณะของงานและสถานที่ที่มีความสัมพันธเกี่ยวกับการใชเครื่องแตงกาย การแตงกายของบุคคลชั้นผูบริหาร
ตองไมเปนเปาสายตาของผูพบเห็นและกอใหเกิดการวิพากษวิจารณในทางท่ีไมดี และ3) กิริยา ทาทางและวาจา 
ทั้งสามอยางนี้มีความสําคัญมาก ในการแสดงออกตอสังคมหรือที่ชุมชน ซ่ึงจะตองดูความเหมาะสมวางานนั้นเปน
อยางไร และลักษณะของงานตองการอะไร เชน งานแตงงานหรืองานขึ้นบานใหม ตองการความสนุกสนาน การ
แสดงออกจะตองยิ้มแยม แจมใส สวนงานพิธีทางศาสนาตองการความสงบ ไมจําเปนตองแสดงออกใหมาก
จนเกินไป เปนตน จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทําใหครูผูสอนในสถานศึกษามีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารเปนหัวใจสําคัญ
ของหนวยงานหรือองคการ ทุกหนวยงานยอมปรารถนาและใหการยอมรับนับถือผูบริหารที่มีคุณภาพนั่นก็คือ 
เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถมีทักษะคามชํานาญงานมีประสบการณ มีวิสัยทัศนกวางไกล ฯลฯ แตที่เหนือ
สิ่งอื่นใดคือ ความเปนผูมีคุณธรรมในจิตใจ และมีจริยธรรมท่ีนาเลื่อมใสศรัทธา ซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมถือเปน
คุณสมบัติอันสําคัญที่จะเปนสวนเสริมใหผูบริหารนั้นสามารถครองตน ครองคน และครองงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงในสภาพความเปนจริงของสังคมในปจจุบันอาจมีผูบริหารบางสวนท่ีไมสามารถที่จะครองตน 
ครองคน และครองงานไดครบทั้งหมด อาจมีขอบกพรองในเรื่องของปญหาสวนตัวซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ทําให
ครูผูสอนในสถานศึกษามีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมต่ํา
กวาดานอ่ืน ๆ แตถึงอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาที่ระดับทัศนะของครูผูสอนที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารก็ยังอยูในระดับมาก ก็ถือไดวาผูบริหารสามารถประพฤติปฏิบัติตนอยูในหลักคุณธรรมจริยธรรมไดเปน
อยางดี  
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนใน
สถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบวา ครูผูสอนที่มี
เพศตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กลุมครูผูชายและกลุมครูผูหญิงท่ีเปนกลุมตัวอยางนั้นอยูในเขตอําเภอ
โนนสูง ทําใหเห็นถึงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาภายในอําเภอคลายคลึงกัน 
ทําใหมีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ จินดา พุมสกุล (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวา การเปรียบเทียบ
คุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา ไมแตกตาง
กัน 
 ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยรวมและรายดาน
ทุกดานไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กลุมที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และการศึกษาระดับปริญญาโทไดรับการอบรมและเรียนรูในการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และอยูสายงานหรือ
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การบังคับบัญชาจากตนสังกัดเหมือนกัน ทําใหพฤติกรรมในการบริหารและผูนําในการบริหารโรงเรียนเหมือนกัน
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อาเรฟ หะยีหามะ (2554 : 133-151) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ผลการเปรียบเทียบความ
แตกตางระดับคุณลักษณะของผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 
 สวนครูผูสอนที่มีประสบการณตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยรวมและรายดาน
ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป มีทัศนะตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสูงกวาครูที่มีประสบการณ 10 ป ข้ึนไป ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนที่มีประสบการณการณ 10 ป ขึ้นไปนั้นอาจจะรูจัก คุนเคยกับผูบริหารสถานศึกษามา
นาน ทําใหมองเห็นพฤติกรรมตาง ๆ ของผูบริหารที่แสดงออกมาก ตางจากครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป บาง
คนอาจเปนครูผูชวยท่ีพึ่งบรรจุใหม อาจจะยังไมรูจักคุณลักษณะท่ีพึงประสงคที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา
ในสถานศึกษาในเขตอําเภอโนนสูง ทําใหมีทัศนะตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พรศิริ บัวอุไร (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี พบวา การเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษา เมื่อจําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา แตกตางกั นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ เต็มสิริ ทิพยจันทา (2553 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอน กรณีศึกษา : โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครภูเก็ต พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน ในภาพรวมมีความแตกตางกัน อิศรา เจะมะ 
(2552 : 64-65) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี เขต 1 พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่
ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป มีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะ
ผูนําสูงกวาครูที่ประสบการณในการทํางาน 5-10 ป และ 11 ป ขึ้นไป  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
  1. จากผลการวิจัย พบวา ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถาน ศึกษาตามทัศนะของ
ครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ดาน
คุณธรรมจริยธรรมมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนั้นผูบริหารควรนําขอมูลจากผลการวิจัยดังกลาวไปใชประโยชนในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของตนเองใหดีขึ้น  
  2. จากผลการวิจัย พบวา ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ขอท่ีมี
คาเฉล่ียต่ําสุดคือประเด็นเก่ียวกับผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน ดังนั้นควรผูบริหารควรนําขอมูล
ดังกลาวไปใชในการปรับปรุงตนเองในการบริหารจัดการ ควรรับฟงความคิดเห็นของคณะครูดวย 
  3. ผูบริหารควรนําขอมูลสารสนเทศจากผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ตนเองเพื่อใหสามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอครูผูสอนในสถานศึกษา  
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  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของครูผูสอน 
  2. ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาที่สอดคลอง
กับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
 
Administrative Skill Administrator of Thonburi Vocational College 
 
ผูวิจัย   สุธิดา  สถาพรพานิช 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ศึกษาทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษาธนบุรี และ 2) เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ประชากรผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ครูผูสอนวิทยา ลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รวมท้ังสิ้น 65 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความคิดรวบยอด 
ดานเทคนิค ดานการศึกษาและการสอน ดานความรูความคิด และดานมนุษย ตามลําดับ และ2) ผลการ
เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา   
ครูที่มีเพศ อายุ อายุการปฏิบัติงาน และระดับการศึกษา แตกตางกันมีความคิดเห็นตอทักษะการบริหารงาน ตางกัน 
ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน 

 
คําสําคัญ : ทักษะการบริหารงาน , ผูบริหารวิทยาลัย , วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
 
ABSTRACT 

The purposes of the study were 1) To determine the administrative skill of Thonburi 
Vocational College 2) To compare the administrative skill classified by sex, age, 
educational level and experience. The study population was 65 Vocational College 
instructors. The research instrument was a rating scale questionnaire which has a 
reachability index of 0.98. The analysis of the date was accomplished by compunction of 
percentage, mean, standard deviation. T-test numerical values was also computed to test
each of well hypotheses postulated in the study.

Based on the findings of the study, if was concluded that : 1) The administrative 
skill of Thonburi Vocational College overall was at high level. When taking each aspect 
into consideration found that each aspect were also high level. 2) Comparison the 
administrative skill of vocational College clasoified by sex, age, educational level and 
experience found that there was a significant difference. 

Keywords : Administrative Skill, Administrator, Thonburi Vocational College
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บทนํา 
กาลเวลาไดหมุนเวียนขับเคลื่อนไปอยางตอเนื่องทามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นใหมตลอดเวลา ซ่ึงสิ่ง

ที่ไมสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงไดมักจะถูกละเลยใหอยูลาหลัง เสื่อมโทรม หรือหมดความหมายตาม
ระยะเวลาอยางรวดเร็ว การศึกษาก็เปนไปตามกฎเกณฑดังกลาวนีเ้ชนเดียวกัน เมื่อโลกของเรากาวไปขางหนาระบบ
การศึกษาที่ไมไดรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงก็จะย่ิงดูลาหลังมากข้ึนและเกิดการยอมรับที่นอยลงเพราะไมสามารถ
ตอบสนองความตองการ ที่เปล่ียนแปลงของสังคมได จึงกลาวไดวากระบวนการพัฒนามีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่ง แตละประเทศจะตองเรียนรูเพื่อปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  และ
เตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลกโดยเฉพาะการพัฒนาคนและคุณภาพของคน การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพนั้นจึงจะตองเปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวคนไดอยาง
เต็มที่ทําใหเปนคนแหงการเรียนรู รูจักคิด วิเคราะห แกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรนรูจักเรียนรู
ดวยตัวเอง สามารถปรับตัวใหทันตอ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รูจักพึ่งตนเอง มีทักษะชีวิตท่ีดี 
และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

กระแสความเคล่ือนไหวและการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นสงอิทธิพลกวางขวางถึงทุกประเทศรวมถึง
สังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดวยอิทธิพลของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหกาวทันตอการแขงขันใน
สังคมโลกและจากการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) ที่เกิดขึ้น ซ่ึงไดสงผลกระทบตอสังคม ทั้ง
ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และโดยเฉพาะดานการศึกษา ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทและ
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาภายใตสาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาท่ีเรียกวา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย
หลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนนระบบการกระจายอํานาจและยึดหลักการมีสวนรวมของทองถิ่น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับนโยบายใน
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไวอยางชดัเจน จําเปนตองใชกระบวนการปฏิรูป ทางการศึกษาเขามาดําเนินการอยาง
รวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552- พ.ศ.2561) รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคน
ไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของ
สังคม ในการบริหาร จัดการศึกษาและมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษามีแหลงเรียนรูยุคใหมและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2552)  

ภารกิจในการจัดการศึกษาในปจจุบันถือวาเปนงานท่ีสําคัญอยางยิ่งของชาติหรือของรัฐบาลที่ตองจัดใหกับ
ประชาชนพลเมืองทุกคนของประเทศ นอกจากนี้นโยบายการจัดการศึกษายังปรากฏอยูในแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ และในระดับปฏิบัติ คือ สถานศึกษา เพราะสถานศึกษาเปนองคกรที่สําคัญ
ที่สุด มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการนํานโยบายไปสู การปฏิบัตินโยบายของรัฐบาลจะบรรลุจุดหมายท่ีกําหนดไว
ได โดยการบริหาร การนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ และมี
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค องคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษาสามารถ
สนองนโยบาย นํานโยบายไปสูการปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค ก็คือ บุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารสถานศึกษา จะเห็นไดวาปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีหลายอยาง เชน ระบบการ
บริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง นักเรียน ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ แตปจจัยที่สําคัญที่สุด คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา (รุง แกวแดง, 2548 : 2-3) ซ่ึงเปรียบเทียบเรือหรือเครื่องบินจําเปนตองอาศัยตนหนหรือกัปตันท่ีจะเปน
ผูนําไปสูจุดหมายปลายทาง ผูบริหารสถานศึกษาที่ดีจะตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนให
เปนที่เลื่อมใส ศรัทธาแกเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาอยางแทจริง ความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ทํางานของผูบริหารข้ึนอยูกับองคประกอบที่สําคัญหลายประการ เชน ทักษะดานความรู คุณธรรมจริยธรรม ความ
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เขาใจในหลักการบริหารงาน รวมท้ังประสบการณของผูบริหาร ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพตองอาศัย ความเปนผูนํา
เปนสิ่งที่สําคัญที่กอใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ทําใหสถานศึกษามีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา อันเปนผลตอสังคมสวนรวม ความมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา
เปนสิ่งที่สามารถวัดได ไดแก ความรูสึกพึงพอใจของบุคคลที่มีตอหนวยงาน ซ่ึงความพึ่งพอใจนี้จะเปนสิ่งท่ีสําคัญที่
จะใหบุคคลแตละบุคคลมีความตั้งใจ ท่ีจะใหความรวมมือ และเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนเฉพาะบุคคล ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงจําเปนตองอาศัยกระบวนการในการตัดสินใจเขามาเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีทุกขั้นตอนและ
ทุก ๆ กระบวนการของการบริหารงานในสถานศึกษา (อัญชลี มงคลแท , 2557 : 2 อางถึงใน วารี แซมเขียว, 
(ม.ป.ป.): 3) จะเห็นไดวา ภารกิจดานการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนยิ่ง 
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองอาศัยทักษะทางการบริหารในสถานศึกษาท้ังความรู ความสามารถ ความเขาใจเปน
อยางดี โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาในระดับตาง ๆ ตามสายงาน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองศึกษาทักษะบริหารงานโดยตรงเพราะการบริหารเปนท้ังศาสตรและศิลปและเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยที่ผาน
ผูบริหารสถานศึกษาจํานวนมากไมไดศึกษาดานการบริหารสถานศึกษาโดยตรง ถึงแมจะเขามาดํารงตําแหนงก็ตาม 
สวนใหญผลการบริหารงานจะออกมาตามลักษณะของการใชความรูที่ตนเองมีอยูเปนหลักในการแกปญหาตาง ๆ ซ่ึง
อาจจะขาด หลักวิชาสงผลใหผูรวมงานขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร ใน
สถานศึกษานั้น ๆ ลดนอยลงอยางไมนาจะเปน ผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จ คือ ผูที่สามารถประยุกตเอาศาสตรใน
ดานการบริหารไปใชไดอยางศิลปะ (ศักดิ์ศรี สนจิตร, 2549 : 4)  

จะเห็นไดวาบทบาทภาระหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษามีมากมาย ดังนั้นทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาจึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันตองใหความสนใจเปนอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษา
จะบริหารงานใหมีคุณภาพ ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ ตัวผูบริหารตองมีคุณภาพ ผูบริหารตองพัฒนาตนเอง มีความเปน
ผูนํา ตองนําการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการใชทักษะการบริหารไดเปนอยางดี (ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ, 2554 
: 13) ซึ่งทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษานี้ ผูบริหารสถานศึกษาแตละคนจะมีไมเทากันขึ้นอยูกับ
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาแตละคนที่จะแสวงใหไดมาซึ่งความรู ความสามารถ และทักษะเพ่ือทําให
สามารถบริหารงานอยางผูบริหารมืออาชีพดังที่ โรเบิรตและแคทซ (Robert L. Katz, 2007: 33-42 ) ไดศึกษา
ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ พบวา นักบริหารที่ประสบความสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับทักษะพ้ืนฐาน 3 ดาน ซึ่งเกิดจาก
การฝกฝนมิใชบุคลิกภาพเฉพาะตนหรือโดยชาติกําเนิด ไดแก 1.ทักษะดานความคิดรวบยอด 2.ทักษะดานมนุษย 3.
ทักษะดานเทคนิค สวนเดรคและโรว (Drake and Roe, 1986 : 30) แสดงทัศนะเก่ียวกับทักษะของผูบริหารวา
ทักษะที่จําเปนในการบริหารวิทยาลัย ควรมี 5 ดาน คือ 1.ทักษะดานความรูความคิด 2.ทักษะดานเทคนิค 3.ทักษะ
ดานการศึกษาและการสอน 4.ทักษะดานมนุษย 5.ทักษะดานความคิดรวบยอด สําหรับ ลอกและคณะ (Locke and 
others, 1991) พบวา ความรูและทักษะการบริหารเปนองคประกอบสําคัญในการบริหารงาน ซึ่งเปนทักษะท่ี
เก่ียวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

อาจกลาวไดวาทักษะนั้นเปนสิง่ที่มีในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเกิดข้ึนไดดวยการขวนขวาย หาความรู และมีความ
สนใจที่จะเรียนรูในสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ โดยผานกระบวนการเรียนรูแบบตาง ๆ พรอมท้ังนํามาศึกษาและประยุกตใช
ใหบังเกิดผล ทักษะจึงเปนคุณลักษณะสําคัญสําหรับคุณสมบัติพิเศษ การปฏิบัติงานใด ๆ หากคาดหวังจะใหผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล จําเปนท่ีผูปฏิบัติงานคนนั้นจะตองมีความชํานาญอันเกิดจากทักษะใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงไลวูดและมอนตโกเมรี (Leithwood and Montgomery, 1986) พบวา ทักษะการบริหารงานจะ
สงผลทําใหเกิดประสิทธิผลที่ดี ในทํานองเดียวกันผูบริหารที่ดีมีความสามารถในการบริหารงาน จําเปนจะตอง          
มีทักษะในการเปนผูนํา การบริหารงานนั้นจึงจะประสบผลสําเร็จดวยดี 
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ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยใชแนวคิดของเดรคและโรว (Drake and Roe, 1986 : 30) ซ่ึงผูวิจัยตองการทราบ
วาผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีมีทักษะการบริหารอยางไรบาง มากนอยเพียงไรและมุมมองของคณะครู
เก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเปนอยางไร ทั้งนี้ผลวิจัยท่ีไดจะเปนขอมูลเพื่อนําไปใชเปนแนวทาง
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาทักษะ การบริหารของผูบริหารอันสงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการใชทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อายุการปฏิบัติงาน และระดับการศึกษา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีอยูในระดับ ปานกลาง 
2. แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี มีความแตกตาง

กันเมื่อจําแนกตามเพศ อายุ อายุการปฏิบัติงาน และระดับการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาผูบริหารที่ประสบความสําเร็จตามแนวคิดของโรเบิรตและแคทซ (Robert 

L. Katz, 2007: 33-42 ) พบวา นักบริหารที่ประสบความสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับทักษะพ้ืนฐาน 3 ดาน ซ่ึงเกิดจากการ
ฝกฝนมิใชบุคลิกภาพเฉพาะตนหรือโดยชาติกําเนิด ไดแก 1.ทักษะดานความคิดรวบยอด 2.ทักษะมนุษย 3.ทักษะ
ดานเทคนิค และศึกษาทักษะของผูบริหารตามแนวคิดของเดรคและโรว (Drake & Roe, 1986, 30)                      
ซึ่งประกอบดวย 5 ทักษะไดแก ทักษะดานความคิดรวบยอด ทักษะดานมนุษย ทักษะดานเทคนิค ทักษะดาน
การศึกษาและการสอน และทักษะดานความรูความคิด มาใชเปนแนวทางเพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังภาพท่ี 1 

 

  ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
- เพศ 
- อายุ 
- อายุการปฏิบัติงาน 
- ระดับการศึกษา 

 

ทักษะการบริหารงานของฝายบริหาร 
1. ทักษะดานความคิดรวบยอด 
2. ทักษะดานมนุษย 
3. ทักษะดานเทคนิค 
4. ทักษะดานการศึกษาและการสอน 
5. ทักษะดานความรูความคิด 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เอกสาร 
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ  
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นนําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวอยาง นําขอมูล ท่ีรวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย  
ประชากร 

ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จํานวน 65 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง 
(IOC) ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งในและ
ตางประทศ จากนั้นนําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการ Cronbach โดยใช

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98 โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบ ไดแก เพศ อายุตัว อายุการปฏิบัติงานตําแหนงหนาที่ 
และระดับการศึกษา 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  โดยผูวิจัยไดสราง
เครื่องมือขึ้นตามแนวความคิดของ เดรคและโรว (Drake and Roe, 1986 : 30) โดยมีลักษณะเปนแบบจัดอันดับ
คุณภาพ 5 อันดับ ของไลเคิรท (Liker’s five rating scale)2 ซึ่งกําหนดคาน้ําหนักคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา มีการใชทักษะการบริหารงาน อยูในระดับมากที่สุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา มีการใชทักษะการบริหารงาน อยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา มีการใชทักษะการบริหารงาน อยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา มีการใชทักษะการบริหารงาน อยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา มีการใชทักษะการบริหารงาน อยูในระดับนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 65 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้ 
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 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage) 
 2. วิเคราะหความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการใชทักษะการบริหารงาน ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
โดยหาคาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยท่ีไดไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ 
(ประคอง กรรณสูต, 2542 : 108) 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีการใชทักษะการบริหารงาน อยูในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีการใชทักษะการบริหารงาน อยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีการใชทักษะการบริหารงาน อยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีการใชทักษะการบริหารงาน อยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีการใชทักษะการบริหารงาน อยูในระดับนอยที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 
(N = 65) 

ทักษะการบริหารงานของฝายบริหาร (� ) (� ) ระดับความคิดเห็น 

1.  ดานความคิดรวบยอด 4.28 0.52 มาก 

2.  ดานมนุษย 4.15 0.54 มาก 

3.  ดานเทคนิค 4.24 0.53 มาก 

4.  ดานการศึกษาและการสอน 4.23 0.55 มาก 

5.  ดานความรูความคิด 4.21 0.52 มาก 

โดยภาพรวม 4.22 0.47 มาก 

  
 1. ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความคิดรวบยอด ดานเทคนิค ดาน
การศึกษาและการสอน ดานความรูความคิด และดานมนุษย ตามลําดับ 
  1.1 ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ดานความคิดรวบยอด โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยฝายบริหารสถานศึกษามีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติทุกระดับและสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางสอดคลอง
เหมาะสมและเปนรูปธรรม มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ฝายบริหารสถานศึกษาวางแผนพัฒนาองคกรไดอยาง
ครอบคลุมครบถวนทุกดานและสามารถแกปญหาไดจริง และฝายบริหารสถานศึกษาวางแผนการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณไดถูกตองและเหมาะสม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
  1.2 ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ดานมนุษย โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยฝายบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณไดดี 
เมื่อเผชิญหนากับปญหาในสถานการณตาง ๆ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ฝายบริหารสถานศึกษาสนับสนุนให
ผูรวมงานมีสวนรวมในการทํางานและตัดสินใจ และฝายบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญและรูจักยกยองผูรวมงาน 
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
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  1.3 ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ดานเทคนิค โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยฝายบริหารสถานศึกษากําหนดเทคนิค ควบคุม 
กํากับ ติดตามการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ ฝายบริหารสถานศึกษามีการนํากล
ยุทธใหม ๆ มาใชในการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม และฝายบริหาร
สถานศึกษาจัดระบบธุรการและการเงินขององคกรไดอยางถูกตองตามระเบียบ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
  1.4 ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ดานการศึกษาและการสอน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดย ฝายบริหารสถานศึกษามีความ
เชี่ยวชาญและเปนนักวิชาการท่ีดีในการใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแกครู มีคาเฉลี่ยมากที่ สุด 
รองลงมาคือ ฝายบริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการทางการศึกษาของ
ชุมชน เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการศึกษา และฝายบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ตางๆ ในการเรียนการสอนและ ใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
  1.5 ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ดานความรูความคิด โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยฝายบริหารสถานศึกษามอบหมายการ
ปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ใหกับบุคลากรไดเหมาะสมกับสถานการณและลักษณะงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ        
มีการใชความรูความสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม และฝายบริหารสถานศึกษา
บริหารงานโดยใชวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางเพื่อมุงเปาหมายความสําเร็จขององคกร มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา ครูที่มีเพศ อายุ อายุการปฏิบัติงาน และระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอทักษะการ
บริหารงาน ตางกัน ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความคิดรวบยอด ดานเทคนิค ดาน
การศึกษาและการสอน ดานความรูความคิด และดานมนุษย ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากการคัดเลือกผูบริหารเขามา
ปฏิบัติหนาที่มีขั้นตอนที่คัดครองผูมีความรูความสามารถในการเขามาปฏิบัติหนาท่ีในการบริหารงานตาง ๆ ภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จึงทําใหการบริหารงานของผูบริหารมีทักษะอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของอัศนีย สุพรรณนนท (2553) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแมสรวย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของอํานวย พลรักษา (2556) ไดวิจัยเร่ือง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงาน เขต
พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 มีพฤติกรรมอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและราย
ดาน โดยดานที่มีทักษะสูงสุดคือ ดานมนุษย รองมาคือ ดานเทคนิค สวนดานท่ีมีพฤติกรรมต่ําสุด ดานความคิดรวบ
ยอด และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรชัย เหมือนนิรุทธ (2551 : 111-116) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการ
บริหารกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอางทอง ผลวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทักษะดานมนุษย ทักษะดานเทคนิคและทักษะดานความคิดรวบยอด 

��	

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา ครูที่มีเพศ อายุ อายุการปฏิบัติงาน และระดับการศึกษา แตกตางกันมีความคิดเห็นตอทักษะการ
บริหารงาน ตางกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน อาจเนื่องมาจากวัยวุฒิและคุณวุฒิ อีกท้ังประสบการณในการ
ทํางานท่ีมาก จึงทําใหมีความคิดเห็นตอทักษะ การบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของอัศนีย สุพรรณนนท (2553) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ของครูทีมีตอ การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอ การบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม
ประสบการณการสอน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ 
อํานวย พลรักษา (2556) ไดวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 ผลวิจัยพบวา การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 จําแนกตามสถานภาพมี
พฤติกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ท้ังในภาพรวมและรายดาน โดยผูบริหารสถานศึกษามี
พฤติกรรมสูงกวาครูผูสอนและเม่ือจําแนกตามประสบการณในการทํางาน มีพฤติกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ท้ังภาพรวมและรายดานเชนเดียวกัน โดยบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 
ป มีพฤติกรรมสูงกวาบุคลากร ที่มีประสบการณ 11–12 ป และต่ํากวา 10 ป ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัย
ของเดซัวเทล (Desautel, 1978) ไดวิจัยเร่ือง การรับรูบทบาทในการบริหารงานของครูใหญ โรงเรียนประถมศึกษา
ในรัฐดาโกตาเหนือ สหรัฐอเมริกา พบวา ครูใหญมีความเห็นวาตนใชเวลาสวนใหญในการบริหารจัดการดานกิจกรรม
การเรียนการสอนและมีความเห็นอีกวาเขาควรจะปฏิบัติหนาท่ีในดานนี้มากกวาท่ีไดปฏิบัติอยูแลว และเห็นวาเปน
ผูนําในดานการจัดการเรียนการสอนเปนบทบาทที่สําคัญของครูใหญ 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1. ดานความคิดรวบยอด จากการศึกษาพบวา ฝายบริหารสถานศึกษาควรวางแผน การตรวจสอบการใช

จายงบประมาณไดถูกตองและเหมาะสม 
2. ดานมนุษย จากการศึกษาพบวา ฝายบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญและรูจัก ยกยองผูรวมงาน

เปนรายบุคคลและสวนรวมอยางจริงใจ 
3. ดานเทคนิค จากการศึกษาพบวา ฝายบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการบริหารงาน  โดยใชแผนเปน

เครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
4. ดานการศึกษาและการสอน จากการศึกษาพบวา ฝายบริหารสถานศึกษาควรจัดให มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีการตาง ๆ ในการเรียนการสอนและใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิด ความเหมาะสมกับสถานศึกษา 
5. ดานความรูความคิด จากการศึกษาพบวา ฝายบริหารสถานศึกษาควรบริหารงานโดยใชวิสัยทัศนในการ

กําหนดทิศทางเพื่อมุงเปาหมายความสําเร็จขององคกร 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาอื่น ๆ เพื่อนํา

ผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบกัน และนําจุดเดนไปพัฒนาการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาตอไป 
2. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําที่สงผลตอทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 

เพื่อคนหาภาวะผูนําท่ีสงผลตอทักษะการบริหารงานของฝายบริหาร เพื่อนําภาวะผูนําดานนั้น ๆ มาพัฒนาตอไป 
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ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
 
Teachers' Opimions toward Learning Management Information and Technology at
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยม เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยม เขต 2 จําแนกตามเพศและประสบการณในการทํางาน การวิจัยมีวิธีการดําเนิน การคือ กลุม
ตัวอยางที่ใชศึกษาเปนครูในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 103 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งมีคา

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.96 คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปนรายขอ รายดาน และ
โดยรวม วิเคราะหโดยการหาคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance)  

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจากครู จํานวน 103 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน        
เพศหญิง โดยมีประสบการณปฏิบัติงานเกิน 10 ป มากที่สุด รองลงมาไดแก ครูที่มีประสบการณปฏิบัติงานระหวาง        
5-10 ป  

2. ครูมีความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ย คือ ดานการวางแผน ดาน
การจัดองคการ ดานควบคุม และดานการนํา 

3. เปรียบเทียบครูที่มีเพศและประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 2 ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน แตสําหรับดานการควบคุมแตกตางกันโดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ : ความคิดเห็นของครู , การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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Abstract  
The purpose of this study were studying and comparing of Teachers’ Opinions, ts

elnssify by gender and work experience, toward information technology management and 
communication in Nawamintrachinuthit Triamudom Suksanomklao School SPM.2 
Bangkok. The study ponel stion was 140 Nawamintrachinuthit Triamudom Suksanomklao 
School. A sample size of 103 was determined using the Criterton and Mosgan’s table. The 

instrument was to collecting data had a relisability 0.96. Statistics used to analyze the data 
were percentage, mean Standard deviation, and t-test as well as F-test for testing a mean
difference. The bindings of the study were as follow :

1. Most of respondents are female teachers with over 10 years work experiences. 
Others are male and female teachers with 5-10 years work experiences.

2. Teachers of NawamintrachinuthitTriamudomSuksanomklao School SPM.2 
Bangkokgenerally gave all of factors in high score. Regarding to Mean ,the factors are put
in order from high to low as the following : planning, organizing, controlling and leading.

3. The strategy showed that both male and female teachers having different work 
experience have not much different opinion toward information technology management 
and communication in Nawamintrachinuthit TriamudomSuksanomklao School SPM.2 
Bangkok 2.

Key Word (s) : Teachers' Opimions , Information Technology and communication

บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหรัฐจัดการศึกษาและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม
ใหเกิดความรูคูคุณธรรมใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสรางเสริมความรู และปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควางานวิจัยในศิลปวิทยาการแขนง
ตางๆ เรงรัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงสมควรนํากฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติเพ่ือเปนกฎหมายแมบท ในการ
บริหารและจัดการศึกษา อบรม ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 การจัดการศึกษาในอนาคตนี้ 
จําเปนตองยึดแนวตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด อยางไรก็ตามการดําเนินการ
จัดการศึกษาทั้งในปจจุบัน และในอนาคต คงปฏิเสธไมไดถึงความจําเปนตอการนําเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช
เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา ในการนี้เพื่อใหทันกับการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
ตลอดชีวิต คิดวิเคราะห มีความสามารถดานเทคโนโลยี มีคุณธรรมมีผลตอการเปล่ียนแปลงการบริหารการศึกษาใน
ดานตาง ๆ ดังนี้  

1) ดานการวางแผน กําหนดเปาหมายของโรงเรียน การกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
กิจกรรมการวางแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2)ดานการจัดองคการโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดและจัดสรรเพิ่มเติม ตามแผนปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการใชงานการดําเนินการใน
ดานตางๆ ภายในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย ตามนโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารชวยให 3)ดานการนําไปตัดสินใจของผูอํานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากร เกิดการประสานงาน การจูงใจ 
และสั่งการ ชวยลดการแกปญหาความขัดแยงกับบุคลลากรภายในโรงเรียนในดานการส่ือสาร 4)ดานการควบคุม 
กํากับติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน ใหเปนไปตามเปาหมายและแผนของโรงเรียน กิจกรรมดานการควบคุมการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตางๆ ภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 2 จากปจจัยและความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคนควาวิจัย
เร่ืองความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มี
วัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 2 
จําแนกตามเพศและประสบการณในการทํางาน 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการศึกษาเอกสาร ขอมูล แนวคิดและงานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจําแนกตามขอบขายการบริหารสถานศึกษาเปน 4 ดาน 
คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และคาบควบคุม (Controlling) ซ่ึง
สอดคลองศิริวรรณ เสรีรัตน (2542:21) หนาท่ีในการบริหาร วาเปนกิจกรรมการทํางานของผูบริหารในการวางแผน 
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) การควบคุม (Controlling) ดังนี้ 
 การวางแผน (Planning) หมายถึงการกําหนดเปาหมายขององคการ การกําหนดแนวทางดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย การตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุเปาหมาย กิจกรรมการวางแผนประกอบดวย 
การวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคการ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายหรือวัตถุประสงค การกําหนด
นโยบาย มาตรการและกลยุทธการดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินงาน 
 การจัดการองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดการทรัพยากรตางๆ และการกําหนด การจัดระบบการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ กิจกรรมการจัดองคการประกอบดวย การจัดทําแผนภูมิปฏิบัติงาน 
การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานตางๆ การจัดทํามาตรฐาน และรายละเอียดการปฏิบัติงาน การจัดระบบการบังคับ
บัญชาและการประสานงานการกําหนดภารกิจขององคการ การจัดระบบทรัพยากร และสิ่งแวดลอมในองคการ 
 การนํา (Leading) หมายถึง การอํานวยการและการประสานงาน เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายองคการ ซึ่งตองอาศัยภาวะผูนําของผูบริหาร กิจกรรมการนํา ประกอบดวยการจูงใจ การตัดสินใจสั่งการ 
การสื่อสาร การแกปญหาความชัดแยงของบุคลากร การอํานวยความสะดวกและสงเสริม และการประชาสัมพันธ 
 การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกํากับติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
และแผนขององคการ กิจกรรมการควบคุม ประกอบดวยการนิเทศติดตาม การประเมินผล การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนดไว การรายงาน และการปรับปรุงแกไขของปฏิบัติงาน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ใน 4 ดาน คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) 
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จากแนวคิดดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถเขียนเปนแผนภาพประกอบแนวความคิด ในการวิจัยไดดังภาพประกอบ 
 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
1. เพศ 
2. ประสบการณทํางาน 
 

 

สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

1. ครูที่มีเพศและประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 2 แตกตางกัน 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษามัธยม เขต 2 มี
วัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 2 จําแนกตามเพศและประสบการณในการทํางานเปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ
ความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.  ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
5.  การวิเคราะหขอมูล 
6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 140 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie และ Morgan (Krejcie & 
Morgan, 1970 : 607-608) ไดขนาดของตัวอยาง จํานวน 103 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random 
sampling)  
 
 

การบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดองคการ (Organizing)  
3. ดานการนํา (Leading) 
4. การควบคุม (Controlling) 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 แบงเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และ ประสบการณการ
ทํางาน เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) จํานวน 2 ขอ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 4 ดาน ดังนี้  
  1) ดานการวางแผน  จํานวน 5 ขอ 
  2) ดานการจัดองคการ  จํานวน 15 ขอ 
  3) ดานการนํา   จํานวน 9 ขอ 
  4) ดานควบคุม   จํานวน 7 ขอ 
 ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Ratin Scale) 5 ระดับ คือ ความคิดเห็นมากท่ีสุด       
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนตามแบบลิเคิรท (Likert Scale) ดังนี้ 
  ระดับคะแนน 5 หมายความวา มากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4 หมายความวา มาก 
  ระดับคะแนน 3 หมายความวา ปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2 หมายความวา นอย 
  ระดับคะแนน 1 หมายความวา นอยที่สุด 
จากนั้นกําหนดเกณฑการแปลคาชวงคะแนน ดังนี้ 
  4.50 - 5.00 หมายความวา มากที่สุด 
  3.50 - 4.49 หมายความวา มาก 
  2.5 – 2.49 หมายความวา ปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายความวา นอย 
  1.00 – 1.49 หมายความวา นอยที่สุด 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย มีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทฤษฎีการ
วางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

2. สรางแบบสอบถามฉบับรางตามกรอบแนวคิดและทฤษฏี โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารมา
สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและสรางขอคําถาม 

3. เครื่องมือสําหรับการวิจัย โดยมีอาจารยควบคุมการศึกษาคนควาอิสระเปนผูใหคําปรึกษา 
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา พิจารณาความเหมาะสมและความถูกตองของ

ภาษา ความตรงและวิเคราะหขอคําถามแกไขใหเหมาะสม 
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดาน

นโยบายเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ และผูเชี่ยวชาญดานวัดผลประเมินผล พิจารณาตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) และวิเคราะหความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท 
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 เฉพาะโดยใชแบบประเมินคาความสอดคลอง (Index of Consistency – IOC) โดยใชสูตร ดังนี้ 

    
N

R
IOC ��  

  เมื่อ IOC  = ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท 

  �R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  +1  หมายถึง  ถาเห็นวาคําถามมีความสอดคลอง 
   0  หมายถึง  ไมแนใจวามีความสอดคลอง 
  -1  หมายถึง  ถาเห็นวาคําถามไมสอดคลอง 
 ขอคําถามท่ีมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 ถือวาขอคําถามนั้นมีความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) 
สามารถนําไปใชได  

 7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนพิจารณาเลือก

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ มาจําแนกเปนกลุมของครูโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มาเปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

1.  นําแบบสอบถามที่มีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส 
2.  วิเคราะหสถานภาพครู จําแนกเปนเพศและประสบการณทํางาน โดยใชความถ่ี และ รอยละ วิเคราะห

เก่ียวกับความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยหาคาเฉล่ีย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) เปนรายขอ รายดาน และภาพรวม นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

3.  วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 จําแนกตามเพศ วิเคราะหโดยคา t-test แบบ Independent 

4.  วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน วิเคราะหโดยคา One-way analysis of variance ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe Post hoc Comparison) 

 

 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคารอยละ (Percentage)  
2. ทดสอบคา t-test แบบ Independent เม่ือเปรียบเทียบตัวแปร 2 ตัว 
3. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) เม่ือเปรียบเทียบตัวแปร 3 ตัว 

ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีเชฟเฟ  (Scheffe 
Post hoc Comparison) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 103 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง ประสบการณทํางาน 10 ปขึ้นไป  
 2. ครูมีความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม  
อยูในระดับมาก เม่ือ พิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ย คือ ดานการวางแผน 
ดานการจัดองคการ ดานควบคุม และดานการนํา 
 3. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการวางแผน  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการเรียนรู
รองลงมา คือ โรงเรียนมีการกําหนดคุณลักษณะของนักเรียนเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ โรงเรียนมีแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะกลาง  
 4. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการจัดองคการ 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
โรงเรียนมีงาน / โครงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามแผนกลยุทธ  รองลงมา คือ โรงเรียนมี
แผนภูมิการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีการจัดระบบเครือขายภายในโรงเรียน (อินเตอรเน็ต)       
มีการจัดรวบรวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนใหเปนระบบจัดเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด คือ มีคูมือการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในโรงเรียน         
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานการนํา                 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ         
มีการประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ รองลงมา คือ มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการใหครูมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยี สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ มีการแปลงแผนกล
ยุทธสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการและมีงาน/โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 6. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในโรงเรียน          
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานการ
ควบคุมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
รายงานผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรองลงมา คือ มีการนําผลการประเมินมา
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พัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางตอเนื่องมีการประเมินคุณลักษณะที่พึง  สวนขอท่ีมี
คาเฉล่ียต่ําที่สุด คือ มีการนิเทศติดตามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรู  
 7. ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ภายใน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม เขต 2 ใน
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันทางสถิติ 
 8. ครูที่ประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารภายใน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยม เขต 2 ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันทางสถิติ 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม เขต 2         
มีประเด็นสําคัญจะนํามาอภิปราย ดังนี้  

โดยภาพรวมรายดานอยูในระดับปานกลางท้ัง 4 ดาน คือดานการวางแผน ดานการนํา ดานการจัดองคการ 
ดานการควบคุม ตามลําดับ เนื่องจากการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายใน โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 อยูระหวางการสับเปลี่ยน
สายผูบริหารและดําเนินการประสานนโยบาย แผนปฏิบัติการ ทั้ง 4 ดาน ดังกลาวตอไปนี้ 

1. ดานการวางแผน ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูใน
ระดับมากทุกดาน โรงเรียนมีวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธในการบริหาร ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจึง
มีการจัดทําแผนพัฒนา แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และแผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบกับโรงเรียนไดกําหนดคุณลักษณะของนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ .2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2548) สอดคลองกับ ชฎาภรณ สงวนแกว (2549) ซ่ึงพบวาการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนควรมีแผนกลยุทธ พันธกิจที่ สอดคลองกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
เพื่อเปนการบริหารเชิงรุกแกโรงเรียน และครูตองมีแผนการจัดการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรูแกนักเรียน และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยม เขต 2 มีแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะกลาง (3-5 ป) เปนแนวทางในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น ในดานการวางแผนซ่ึงเปนขอท่ีแสดงความคิด เห็นมากที่สุด 
สืบเนื่องจาก โรงเรียนมีวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
โรงเรียนตองนํามาปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรม โดยชี้แจงกระบวนการปฏิบัติงานใหครูและบุคลากรไดทราบอยาง
ชัดเจนและตอเนื่องจึงจะสามารถพัฒนาและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดานการจัดองคการ ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และพิจารณารายขอ อยูในระดับมากทุกขอ ตามลําดับ คือ โรงเรียนมีการจัดทํา
เว็บไซตเพื่อการเรียนการสอน มีการจัดรวบรวมส่ือนวัตกรรมและการเรียนการสอนเปนระบบจัดเปนหองสมุด
อเิล็กทรอนิกส มีการจัดหาซอฟตแวรที่สอดคลองกับลักษณะงานในโรงเรียน และ มีการจัดการทรัพยากรการเรียนรู 
แตละกลุมสาระการเรียนรู ตามมาตรฐานดานทรัพยากรการเรียนรูการดําเนินงานดังนั้นการบริหารจัดการดานนี้ยัง
ไมมากนัก แตก็เปนสวนสําคัญตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคลองกับ เซียนและไอดรัส 
(2006) ท่ีเห็นวาเปนรูปแบบการเรียนรูแบบใหมที่บูรณาการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทําใหการศึกษามี
ความหมายกวาการเรียนแบบเดิม สอดคลองกับ สุทธธนู ศรีไสย และคณะ (2548) เห็นวา การแตงตั้งผูรับผิดชอบ
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เปนขั้นตอนสําคัญ และแรมเซ (2006) พบวา ควรมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและมีการออกคําสั่งท่ีเจาะจง เพื่อให
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและประสบความสําเร็จ ในดานการจัดองคการแสดงใหเห็นวาโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 2 เพื่อรองรับการดําเนินการและ
การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะตองใหความสําคัญในการบริหารจัดการ ในดานฮารดแวร 
และซอฟตแวร ในการจัดการเรียนการสอน ดานบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในการ ICT ท่ีจะใหคําแนะนํา และดาน
งบประมาณโรงเรียนควรใหความสําคัญกับบุคลากรที่มีอยูในปจจุบันแสดงความสามารถและรับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางจริงจังพรอมท้ังสนับสนุนตามนโยบาย พันธกิจ และกลยุทธของโรงเรียน
ที่มีอยู ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ดานการนําการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขออยูในระดับมากทุกขอโดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดตามความคิดเห็นของครู คือ
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสมํ่าเสมอ รองลงมามีการ
จัดสงผลงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครูและนักเรียนไปประกวดแขงขัน และโรงเรียนมีการสนับสนุน
ใหมีการแสดงผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครูและนักเรียน ซึ่งก็คือยุทธศาสตรหนึ่งในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 ในการ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2549) พบวา เพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนา 
นําเสนอและเผยแพรผลงาน สรางความภาคภูมิใจในตนเองและชื่อเสียงของโรงเรียน นับเปนการประชาสัมพันธในเชิง
รุกที่เกิดผลชัดเจนสอดคลองกับ ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2541) ท่ีกลาววา การท่ีองคการมีความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแสดงถึงการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในข้ันการนําไปใชเพื่อใหเปนประโยชน เสนอวา โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต 2 ควรประชาสัมพันธ
เผยแพรกิจกรรม รวมถึงคําสั่งตาง ๆ ผานสื่ออินเตอรเน็ต หรือเครือขายภายในโรงเรียนภายนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
พรอมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นผานสื่อตางๆ บนเครือขายอินเตอรเน็ต เปนการลดขั้นตอนเสริมการตัดสินใจให
ผูบริหารในการดําเนินงานตรงตาม แผนและวัตถุประสงค พันธกิจของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ดานการควบคุม ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ มีความคิดเห็นมากทุกขอ ตามลําดับคาเฉลี่ย คือ
โรงเรียนมีการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง และมี การ
ปฏิบัติงาน ตามปฏิทินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ          
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ท่ีใหมีการนําสื่อเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัยมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อใหนักเรียนสามารถ
พัฒนาขีดความสามารถ ในการแสวงหาความรู(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2548) สอดคลองกับ
การประเมินโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู ของสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา (2548:15-35) ท่ีพบวานักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน
อยางตอเนื่องมุงสูการพัฒนานักเรียนอยางแทจริง โรงเรียนมีการสงมามีการรายงานผลการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สอดคลองกับ สุทธนู ศรีไสย และคณะ (2548 : บทคัดยอ) ที่พบวา การ
ประเมินผลตามแผนเปนระยะเพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและขอเสนอแนะนํามาเปนขอมูลในการวาง
แผนพัฒนาเติมเต็มขอบกพรองการใชเทคโนโลยีของโรงเรียนตอไป ในดานการควบคุม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม เขต 2 มีการประเมินผลตามแผนเปนระยะ
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนและหลักสูตรการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร โดยเฉพาะการประชุมอบรมประจําทุกเดือนควรใหครูมีการชี้แจงขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน และขอ
แกไขตาง ๆที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติการ เพ่ือหาแนวทางแกไขและขอปฏิบัติรวมกัน อันจะสงผลใหการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
จากผลการเปรียบเทียบเห็น ของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 2 สามารถนํามาอภิปราย
ผลตามเพศ และประสบการณการทํางาน ไดดังนี้ 

5. เพศแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของครูใน
สถานศึกษาไมแตกตางกัน เนื่องจากท้ังเพศหญิงและชายในปจจุบันไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน
สงผลใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปจจุบันไมจํากัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง ซ่ึงสอดคลองแนวคิด
ของแผนการศึกษาแหงชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 -2559) ไดเล็งเห็นความสําคัญเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2554 
– 2556 ดังนั้นผูเรียน ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชน ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการเขาถึงบริการทางการศึกษาไดเต็มศักยภาพอยางมีจริยธรรมและสมรรถทางเทคโนโลยีและ
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมอยางเปนรูปธรรม 

6. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตามประสบการณในการทํางานของครูมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน ไมมีผลตอระดับความคิดเห็นการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของครูในสถานศึกษา เนื่องจากครูที่มีประสบการณในการสอนในปจจุบัน มี
โอกาสในการเขาฝกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ประกอบกับการที่โรงเรียน
เห็นความสําคัญ และใหการสนับสนุน ใหครูสามารถนําความรูมาประยุกตใชกับประสบการณในการจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ ธันวา อวมมณี (2551:บทคัดยอ) พบวา การพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูเกี่ยวกับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนประตูเปดความรู ทักษะใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ได
อยางทันเหตุการณ ทันยุคสมัยในปจจุบัน และเปนแรงจูงใจใหครูไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และความตองการ 
นําไปสูการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามเปาหมาย และยุทธศาสตรของโรงเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะวิจัยในครั้งนี้ 

1. ดานการวางแผนควรมีแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะกลาง (3-5 ป) ควรมี
การกําหนดคุณลักษณะของนักเรียนเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ดานการจัดองคการ ควรมีคําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยางชัดเจนและควรมีการจัดรวบรวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหเปนระบบจัดเปนแหลงเรียนรู ภายในหองสมุดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Library) เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ดานการนําควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องและควรมีการจัดอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอนอยางทั่วถึง 

4. ดานการควบคุม ควรมีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง และการ
นิเทศติดตามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางตอเนื่อง ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากการมีสวนรวมในการสะทอนขอมูล เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการบริหารให
มีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรทําการศึกษาแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารโรงเรียนดานกับ

ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
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คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล 
 
THE DESIRABLE CHARACTERISTICS OF THE ADMINISTRATORS OF 
SATUN, A MUSLIM SCHOOL.
 
ผูวิจัย   สุเฮล  ยาหยาหมัน 

   สาขาวิชาบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ 

ภาควิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ  
คุณสมบัติที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิม จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ประชากรที่ ในการวิจัยครั้งนี้คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน จํานวน 120 คน โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่และรอยละ คาเฉล่ีย (� ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (� ) 

วิเคราะหความแปรปรวน โดยใชสถิติ t – test และ f – test  
จากผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 76.70 มีอายุ 31-40 ป 

รอยละ 47.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 87.50 มีระยะเวลาในการในทํางาน ไมเกิน 5 ป รอยละ 

45.80 และผลการศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย � เทากับ 4.23 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน �  เทากับ 0.543 การเปรียบเทียบความความแตกตางของคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหาร พบวาทั้งภาพรวมและรายดาน มีคา Sig ที่มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายถึงผูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และระยะเวลาในการทํางานที่แตกตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นของคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารที่
ไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : คุณลักษณะ, ผูบริหาร, สถานศึกษา 

Abstract 
Desirable Characteristics of School Administrators The Islamic Schools of Satun 

Province is intended to study the desirable characteristics of school administrators of 
Muslim schools in Satun There are 120 people Using frequency distribution statistics and 
percentages and information on desirable characteristics of new age executives that affect 
the efficiency of analytical management using the mean (� )) and standard deviation (� ).
Use t-test and f-test statistics.

Based on the study results. The majority of respondents were 92 females, or 
76.70%. They were 57-40 years old, 31-40 years old, 47.50% had bachelor degree, 105 
students were 87.50%. 55 people were employed in the work for 45 years or more, and 
the results were mean and standard deviation. At the high level, the mean was 4.23. The 
standard deviation was 0.543. Comparison of Differences in Executive Desirable 
Characteristics. It was found that both the overall and the individual Sig value was 
greater than 0.05, which means that people with different gender, age, educational level 
and duration of work. The effect on the level of opinion of the desirable characteristics of 
the administrators was not different. 

Keywords : Features, administrators, academies.  
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บทนํา 
ในยุคปจจุบันการดําเนินงานในหนวยงานและองคกรตางๆ ไมวาจะเปนท้ังภาครัฐและเอกชนนั้น ยอมมี

การแขงขันและพัฒนาหนวยงานของตน เพื่อใหการดําเนินการมีมาตรฐาน  
การบริหาร คือ กระบวนการวางแผน การจัดองคการ การส่ังการและการควบคุมกําลังความพยายาม

ของสมาชิกขององคการและใชทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กําหนดไว  
โรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล มีวิสัยทัศนมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนเลิศทาง

วิชาการ เพื่อใหโรงเรียน สามารถบรรลุเปาหมายไดนั้น จะตองเร่ิมจากการศึกษาและพัฒนาทุกคนในองคกร โดย
เร่ิมจากผูบริหารเปนผูริเร่ิม จากนั้นศึกษาและกําหนดทศิทาง เพื่อนําไปสูการพัฒนาบุคคลอื่นๆ ในองคกร อยางมี
ระบบ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษาจังหวัดสตูล ตามความ

คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ตัวแปรตน                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล จํานวน 120 คนและใช

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
และมาสรุปเปนแบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแจกและรับคืนมาตรวจสอบความถูกตองและ
ครบถวน และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS)  

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 76.70 มีอายุ 31-40 ป รอยละ 

47.50 มีการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 87.50 มีระยะเวลาในการทํางาน ไมเกิน 5 ป รอยละ 45.80 และผล

การศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย � เทากับ 4.23 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน �  เทากับ 0.543 การเปรียบเทียบความความแตกตาง พบวาผูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน 

 
 

คุณลักษณะพื้นฐานสวนตัว 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการทาํงาน 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารยุคใหมที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพของการบริหาร 
     1. มองการณไกล           5. ใฝหาขาวสารเพ่ือการตัดสินใจ 
     2. มีไฟของการทํางาน    6. ภาวะผูนาํ 
     3. สื่อสารสัมพันธ         7. มีคุณธรรมรับผิดชอบ 
     4. สรางสรรคสิ่งใหม 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารยุคใหมที่สงผลตอประสิทธิภาพของการบริหาร

โรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสายพิณ ภูผล (2544:หนา 72) ไดศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปางมะผา 
จังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาพบวาอาจารยผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 69.13 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของถาวร คงประยูร (2537:บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ กลุมประชากรเห็นวาผูบริหาร
ควรมีคุณลักษณะสวนตัวในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของคุณัญญา แซเจ่ีย (2545:บทคัดยอ) ได
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตามความคาดหวังของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากการศึกษาพบวาบุคลากรมีความคาดหวังตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารอยู
ในระดับมากทุกๆ ดาน  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
นําผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อใหการบริหารโรงเรียนเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน โดยใชแนวคิดหรือทฤษฎีอื่น ตามทัศนะ
ของครูผูสอนและนักเรียน ท่ีแตกตางจากการศึกษาคร้ังนี้ 

2. ควรมีการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาขอมูลหลากหลายรูปแบบ เชน การสังเกต การสัมภาษณ  ซึ่ง
อาจจะไดผลการศึกษาที่ชัดเจนข้ึน 
 

เอกสารอางอิง 
คุณัญญา แซเจี่ย. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร ตามความคาดหวังของบุคลากร คณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การคนควาอิสระ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545. 

ถาวร คงประยูร. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน. การคนควาอิสระ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2537. 

สายพิณ ภูผล. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา 
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน. การคนควาอิสระ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544. 
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ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกบัแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของครูในโรงเรียนสงักดั
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATOR’ S POWER AND
TEACHERS PERFORMANCE MOTIVATION INSCHOOl UNDER CHIANGRAI
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
 
ผูวิจัย   อนุชธิดา  พึ่งพันธ 
   สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์ 
   ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพลังอํานาจผูบริหาร และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและศึกษา
ความสัมพันธระหวางระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 จํานวน 330 คนเครื่องที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชพลัง
อํานาจผูบริหาร และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การหาคารอยละคาเฉลี่ย
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
ผลการวิจัย พบวา 
 1. การใชพลังอํานาจของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ พบวา 
ดานพลังอํานาจการมีขาวสารขอมูลมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานพลังอํานาจความเชี่ยวชาญ และดานพลังอํานาจ
อางอิง ตามลําดับ  
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครู เรียงลําดับคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับ พบวา ดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานวิธีการ
ปกครองบังคับบัญชา และดานโอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต ตามลําดับ 
 3. ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของครูผูสอนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีความสัมพันธกันระดับปานกลางในทิศทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ : การใชพลังอํานาจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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Abstract 
The purpose of this research were to study the Relationship between school 

administrator ’s power and teachers performancemotivation in school under Chiangrai primary 
educational service area office 3. The survey sample of this study consisted of 330 teachers. 
The instruments used for data collection were rating scale questionnaire. The data were 
analyzed using descriptive statistics. frequency, Mean, standard deviation and pearson’s 

product moment correlation coefficient.
The result of this study were as follows. 

1. The school administrator ’s power, the analysis results reveal high in general and all 
aspects of study. As an individual aspect ranging from high to low, it was found in the 
Information Power, the expert power and the reference power.

2. The teachers performance motivation, the analysis results reveal high in general and
all aspects of study. As an individual motivation aspect ranging from high to low, it was found 
in the working condition, the supervisor technical and the possibility of growth.

3. The school administrator ’s power were positively hadn’t a significantly relationship 
with the teachers performance motivation hygiene aspect. 

Keyword : Administrator ’s power, Teachers Performance Motivation 
 

บทนํา 
 สถานศึกษาเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีอายุในเกณฑตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และตามนโยบายของรัฐโดยเปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่สามารถทําใหนโยบายของรัฐเห็นผล
การปฏิบัติที่เปนจริงเกิดขึ้นและมีหนวยงานระดับที่สูงกวาสถานศึกษารับผิดชอบรวมกันผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูมี
บทบาทสําคัญตอการศึกษาที่จะใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพเพราะความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาข้ึนอยูกับผูบริหาร 
 การบริหารงานในโรงเรียนนั้นผูบริหารจะตองเปนท้ังศาสตรและศิลปควบคูกันไป ผูบริหารตองมุงมั่นท่ีจะสราง
ระบบคุณภาพใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาเปนผูกําหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนกําหนดข้ันตอนการทํางานจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอประสานกับทุกคนเพื่อพัฒนาองคกรให เขมแข็ง และมีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ
คุณลักษณะดานความเปนผูนําคุณลักษณะดานความรูทางวิชาการและคุณลักษณะดานความสามารถในการบริหารการ
ใชอํานาจ (Power) และอํานาจหนาที่ (Authority) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความเชื่อวาอํานาจหนาท่ีเปนเรื่องที่ถูกตองตาม
กฎหมายในการที่จะใหผูนําไดรับการแตงตั้งมาหรือผูบริหารโรงเรียนสามารถบังคับใหผูตามหรือผูใตบังคับบญัชาใหความ
รวมมือกับผูนําหรือผูบริหารไดซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของราเวนและครูกลันสกี้ (Raven and Kruglanski, 1975 :177) 
ไดนําเสนอฐานพลังอํานาจท่ี 6 ตอจากความคิดของเฟรนซและราเวน (French and Raven) ซ่ึงไดแกพลังอํานาจ
ขาวสาร(Information Power) ซ่ึงพลังอํานาจขาวสารน้ีเกิดจากผูบริหารที่มีความรูขาวสารหรือรูรายละเอียดขาวสารที่มี
ประโยชนและมีคุณคาตอใตบังคับบัญชาเพราะผูใตบังคับบัญชาตองการขาวสารนี้หรือตองการเรียนรูสิ่งเหลานี้ตอมา
เฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard, 1993 :235) ไดเสนอฐานอํานาจท่ี 7 คือพลังอํานาจการติดตอ
เชื่อมโยง (Connection Power) หรือพลังอํานาจพ่ึงพาซ่ึงพลังอํานาจพ่ึงพานี้เกิดจากผูบริหารที่มีเสนสายเกี่ยวของกับผู
มีอิทธิพลหรือบุคคลสําคัญภายในหรือภายนอกองคการผูบริหารที่มีอํานาจสูงสามารถทําใหผูอื่นยอมรับปฏิบัติตามเพราะ
ตองการไดรับความพอใจหรือหลีกเลี่ยงความลําบากใจอันเกิดจากพลังอํานาจพ่ึงพาจากการศึกษาแนวคิดของ เฮอรซ
เบอรก (Herzberg,1959 :150-178) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในองคการเรื่องแรงจูงใจในการทํางานพบวาปจจัยที่
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เปนเงินเดือนคาตอบแทนและสัมพันธภาพกับหัวหนางานไมใชแรงจูงใจท่ีมีพลังสูงเพราะเปนปจจัยภายนอกแตปจจัยที่เปน
พลังกระตุนหรือจูงใจ (Motivation factor) ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลซึ่งจะทําใหคนมีความพึงพอใจในการทํางานการให
บุคลากรรับผิดชอบการใหอํานาจ (Authority) แกบุคลากรเพ่ิมขึ้นในงานท่ีมอบหมายและมีการใหอิสระในงานทําให
บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานมากข้ึนสงผลตอความสุขในการทํางานและการคงอยูในองคการไดยาวนานข้ึน 
 จากความสําคัญของการใชพลังอํานาจและการใชแรงจูงใจกับบุคคลในองคกรของผูบริหารเพ่ือผลสําเร็จของ
งานท่ีมุงหวังผูวิจัยจึงตองการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 เพื่อที่จะนําผลการวิจัยครั้งนี้มาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการใชพลังอํานาจในการบริหารงานของผูบริหารและแนวทางเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการใชพลังอํานาจของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต3   
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต3  
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจของผูบริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3  

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 การศึกษาแนวคิดของการใชพลังอํานาจของเฟรนซและราเวน (French and Raven, 1968 : 150-167) ราเวน และ
ครูกลันสกี้ (Raven and Kruglanski, 1975 :177) เฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard, 1993 :235) ซึ่งมีพลัง
อํานาจรวม 7 ฐาน และศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามแนวความคิดของ เฮอรซเบอรก ซึ่งเรียกวา “Herzberg’s two 
Factoty Theory (Herzberg, 1959 :197-225) ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ตัวแปรอิสระไดแกปจจัยสวนบุคคล และการใชพลัง
อํานาจของผูบริหาร ตัวแปรตามไดแก แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ูมาเปนกรอบตามแนวคิดการวิจยั ดังนี้ 
        ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
1. ปจจัยกระตุน 
   1.1 ความสําเร็จในการทํางาน 
   1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ 
   1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
   1.4 ความรับผิดชอบ 
   1.5 ความกาวหนา 
2. ปจจัยคํ้าจุน 
   2.1 เงินเดือน 
   2.2 โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต 
   2.3 นโยบายและการบริหารงาน 
   2.4 สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   2.5 วิธีการปกครองบังคับบัญชา 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ประสบการณการทํางาน 
4. ขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน 

การใชพลังอํานาจของผูบริหาร 
1. พลังอํานาจการบังคับ 
2. พลังอํานาจความเชี่ยวชาญ 
3. พลังอํานาจการใหรางวัล 
4. พลังอํานาจตามกฎหมาย 
5. พลังอํานาจอางอิง 
6. พลังอํานาจการมีขาวสารขอมูล 
7. พลังอํานาจพึ่งพา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานเนื้อหา: การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความสัมพันธของการใชพลังอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  3ตามแนวคิดการใชพลัง
อํานาจของเฟรนซและราเวน (French and Raven, 1968 :150-167) ราเวนและครูกลันสก้ี (Raven and Kruglanski, 
1975 :177) เฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard, 1993 :235) ซ่ึงมีพลังอํานาจรวม 7 ฐานและศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามแนวความคิดของเฮอรซเบอรก 
 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูบริหารและครูปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปการศึกษา 2560จํานวน 1,830 คน             
กลุมตัวอยาง จํานวน 330 คน 
 ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 330 คน กําหนดขนาดของ กลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) ณ ระดับความคลาดเคลื่อน .05 (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 
43) และกลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสอบถามการใชพลังอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) วัดความตรง 
(Validity) และหาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (The Coefficient of Alpha) 
สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนการหาคาเฉลี่ย หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson' s Correlation Coefficient ; r) 
 

ผลการวิจัย 
1. การใชพลังอํานาจของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับ พบวา 
ดานพลังอํานาจการมีขาวสารขอมูลมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.15)รองลงมาคือดานพลังอํานาจ ความเชี่ยวชาญ ( X =4.09) 
และดานพลังอํานาจอางอิง ( X =3.96) ตามลําดับ 

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ พบวา
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.16) รองลงมาคือดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา ( X =4.15) 
และดานโอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต ( X =4.14) ตามลําดับ 

3. ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชพลงัอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวิจัยมีประเด็นที่นํามา 
 1. การใชพลังอํานาจของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
โดยภาพรวมสอดคลองกับงานวิจัยของอนงค พรสถิตภาคีกุล (2542) พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา1 ใชพลังอํานาจฐานตาง ๆทั้ง 7 ฐานอยู ในระดับมาก
โดยเฉพาะดานพลังอํานาจอางอิงดานพลังอํานาจความเชี่ยวชาญและดานพลังอํานาจการมีขาวสารขอมูลทั้งนี้เนื่องจาก
ผูบริหารนิเทศงานและชี้แจงการปฏิบัติงานแกไขปญหาการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและแสดงความสามารถ
ทางวิชาการจนเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาและหนวยงานอื่นผูบริหารติดตามขอมูลขาวสารจากแหลงตาง  ๆ 
อยางสมํ่าเสมอและมีระบบจัดเก็บที่ดีผูบริหารมีความรูกวางและมีขอมูลใหมๆที่สามารถสอบถามไดทุกกรณีดังที่  เฟรนซ
กับราเวนราเวนกับครูกลันสกี้ และเฮอรเซยกับแบลนชารต กลาวไววาพลังอํานาจอางอิงเปนพลังอํานาจอันเกิดจากการ
ที่ผูใตบังคับบัญชาปรารถนาที่จะเอาอยางผูบริหารความแข็งของพลังอํานาจนี้ขึ้นอยูกับความรูสึกและความปรารถนา
ของผูใตบังคับบัญชาวามีมากนอยแคไหนผูบริหารที่มีผูใตบังคับบัญชาเปนศิษยเกาสถาบันเดียวกันสีเดียวกันศิษย
อาจารยเดียวกันบวชพรรษาเดียวกันคนบานเดียวกันและไมมีสาเหตุขัดแยงกันมากอนยอมมีพลังอํานาจทางสังคมชนิดนี้
ขึ้นหรือผูบริหารที่มีลักษณะวาจาทาทางเปนที่ประทับใจดึงดูดใจใหผูใตบังคับบัญชาอยากเอาอยางก็จะเกิดพลังอํานาจนี้
เชนเดียวกัน  
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต3โดยภาพรวมอยูในระดับมากท้ังนี้เฮอรซเบิรก (Herzberg, 1959 : 150-178) ไดกลาวไววาปจจัย ที่จะค้ําจุนให
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลาถาไมมีหรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคลในองคการบุคคลใน
องคการจะเกิดความไมชอบงานข้ึนและเปนปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคลสวนดานเงินเดือนและการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนในหนวยงานนั้นๆเปนท่ีพอใจของบุคลากรที่ทํางานกับสภาพปจจุบัน 
 
 

การใชพลังอํานาจของผูบริหารกับแรงจูงใจ 
การปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน 

Pearson Correlation (r) Sig. 

1. ดานพลังอํานาจการบังคับ 
2. ดานพลังอํานาจความเชี่ยวชาญ 
3. ดานพลังอํานาจการใหรางวัล 
4. ดานพลังอํานาจตามกฎหมาย 
5. ดานพลังอํานาจอางอิง 
6. ดานพลังอํานาจการมีขาวสารขอมูล 
7. ดานพลังอํานาจพ่ึงพา 

0.714 
0.871 
0.749 
0.852 
0.684 
0.749 
0.851 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 

รวม 0.822 0.00* 
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 3. ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญ ทางสถิติทั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิลาวรรณ เพ็ชรรื่น (2546 : 74-77) พบวาความสัมพันธระหวางพลังอํานาจการบริหารงาน
โดยรวมกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบตัิการสอนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการ
ใชพลังอํานาจผูบริหารดานพลังอํานาจการใหรางวัลมีความสัมพันธทางลบระดับนอยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูดานความรับผิดชอบการใชพลังอํานาจผูบริหารดานพลังอํานาจการบังคับดานพลังอํานาจตามกฎหมายดานพลัง
อํานาจอางอิงและดานพลังอํานาจพึ่งพาไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูดานความรับผิดชอ 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ผูบริหารควรมอบงานพิเศษใหครูไดปฏิบัติตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอาจเปนดานปฏิบัติหรือ
กระบวนการทํางานการพัฒนาการคิดในตัวครูแตละคนและชวยสรางความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและควร
ไดรับคําชมเชยจากเพื่อนครูและผูบริหาร 
 2. ครูควรไดรับความไววางใจและไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตางๆเพ่ือใหนักเรียนมีความเคารพ นับถือและ
ยอมรับในความรูและความสามารถของครู 
 3. ครูควรไดรับผิดชอบงานท่ีมีปริมาณและระยะเวลาอยางเหมาะสมและควรไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคใน
การปฏิบัติงาน 
 4. ครูควรมีโอกาสไดเลือกทีมงานมีอิสระในการเลือกวิธีทํางานและมีสวนรวมในการกําหนดปริมาณและ
ขอบเขตของงานในความรับผิดชอบ 
 5. ครูควรไดรับงานท่ีมีความสําคัญเพิ่มขึ้นไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเอง ดานวิชาการ
และใชความรูความสามารถที่มีอยูเพื่อสงเสริมความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 6. โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมท่ีหารายไดสนับสนุนเปนสวัสดิการแกครูตลอดปและควรจัดสวัสดิการเชน
กิจกรรมสหกรณกองทุนสวัสดิการใหเพิ่มข้ึนเพื่อชวยเหลือบุคลากรในโรงเรียน 
 7. ผูบังคับบัญชาควรสนับสนุนใหครูมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานหรือไดรับการพิจารณาความดี
ความชอบดวยความยุติธรรมและครูควรไดแสดงความรูความสามารถจนเปนที่รูจักและยอมรับของหนวยงานอ่ืน 
 8. ผูบริหารระดับตางๆควรรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในการกําหนดนโยบายและแผนงานมีสวนรวมใน
การกําหนดแนวทางปฏิบัติงานดานตางๆของโรงเรียน 
 9. สภาพแวดลอมในโรงเรียนควรเปนระเบียบเอื้อตอการปฏิบัติงานบริเวณภายในโรงเรียนสะอาดรมรื่น
สวยงามมีที่ออกกําลังกายและที่พักผอนหยอนใจของนักเรียนและครู 
 10. ผูบังคับบัญชาควรใหความสนิทสนมกับครูอยางเหมาะสมพังในและนอกเวลาราชการ 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการใชพลังอํานาจผูบริหารและสัมภาษณ
ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยไดดียิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาการใชพลังอํานาจผูบริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เชน อายุประสบการณในการทํางาน 
ระดับการศึกษา กลุมงานและตําแหนงหนาที่ เปนตน 
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การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
Solid Waste Management of Ko Samui City Municipality, Surat Thani Province 
 
ผูวิจัย   อัญญารัตน  มีเพียร 
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    ภาควิชา ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

บทคัดยอ  
การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดเลือกทําวิจัย

ในเรื่องนี้ เพ่ือประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและวางแผนการ
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบการจัดการขยะ
มูลฝอย ศึกษาสภาพปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เหมาะสมของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี วิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูล ดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญที่เปนหัวหนาสวนราชการ จํานวน 5 คน เจาหนาท่ีที่
เก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จํานวน 8 คน และประชาชนในพ้ืนที่จํานวน 39 
คน รวมจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 52 คน เคร่ืองมือการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอ มูลเปนการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา 1) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย มีการคัด
แยกขยะบางชนิดเพื่อนําไปขาย และคัดแยกขยะอินทรียเพื่อไปเลี้ยงสัตว 2) ปญหาหรืออุ ปสรรคในการ
ดําเนินการ ไดแก มีนักทองเท่ียวและประชากรแฝงเขามาอยูในพื้นท่ีจํานวนมากทําใหเกิดขยะมูลฝอยมากตามไป
ดวย อีกทั้งยังขาดจิตสํานึกในการทิ้งขยะ สงผลใหมีขยะตกคางตามที่ตางๆ ครัวเรือนยังขาดความรูและยังไม
ตระหนักถึงความสําคัญ จึงไมมีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง รถเก็บขยะของเทศบาลเก็บไดไมทั่วถึง การท้ิงกับการ
เก็บขนยังไมสมดุล และครัวเรือนขาดการมีสวนรวมในการกําจัดขยะ สภาพรถชํารุดและมีน้ําขยะไหลลงจากรถ
สงกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัดไมมีการคัดแยกกอนนํามาทิ้ง ทําใหบอฝงกลบขยะมูลฝอย
เต็มเร็ว 3) แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของเทศบาลนครเกาะสมุย ดังนี้ เทศบาลควรรณรงคให
ประชาชนลดปริมาณขยะโดยใชหลัก 7Rs เทศบาลควรสงเสริมกิจกรรท่ีทําใหประชาชนเกิดความรู เทศบาลควร
สงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลควรตรวจสภาพรถ
อยางนอยเดือนละ1คร้ัง และซอมแซมรถท่ีชํารุดใหเรียบรอย เทศบาลควรจัดอบรมเพ่ือสงเสริมองคความรูในการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกตองใหแกครัวเรือน เทศบาลควรสงเสริมใหประชาชนมีการจัดการขยะดวยวิธี 3R เพ่ือ
เปนการชวยลดขยะ 

  
คําสําคัญ : การจัดการ , ขยะมูลฝอย , เทศบาลนครเกาะสมุย 
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Abstract 
Study of solid waste management in Samui municipality. Surat Thani 

Researchers have chosen to do research on this issue. To benefit the relevant agencies, it 
is used as a guideline for policy formulation and planning of waste management to be 
more effective. The objectives of this research were to study the solid waste management 
system of Ko Samui City Municipality; to study problems with operating that system; 
and to study recommendations for improving the waste management system of Ko Samui 
City Municipality, Surat Thani Province. This was a qualitative research. Data were 
collected through in-depth interviews with 52 key informants, consisting of 5 heads of 
public sector units, 8 officials involved with the solid waste management system of Ko 
Samui City Municipality, and 39 local residents. The data collection tool was an 
interview form. Data were analyzed through descriptive analysis. The results showed that 
1) in the solid waste management system of Ko Samui City Municipality, some kinds of 
waste were separated out and sold to recyclers, and organic waste was separated out and 
used as animal feed. 2) The problems encountered were there are large numbers of 
tourists and unofficial residents in the area, which means large amounts of rubbish are 
generated. Many people lack conscience about waste disposal, so uncollected rubbish or 
litter accumulates in many places; local households are uninformed and do not realize the 
importance of waste management, so they do not separate their rubbish before disposal; 
the garbage trucks do not reach every area, so there is an imbalance between rubbish 
disposal and rubbish collection; the local citizens are not involved in the waste 
management system; the garbage trucks are old and in disrepair so they leak, causing bad 
odors everywhere; and because rubbish is not separated before disposal, the landfill fills 
up very quickly. 3) Recommended approaches for improving the system are: the
municipality should launch a campaign to educate the populace about how to reduce 
waste using the 7 Rs; the municipality should promote other activities to educate the 
public; the municipality should encourage the citizens to see the importance of 
participating in waste management; the municipality should inspect the garbage trucks at 
least once a month and repair them as needed; the municipality should organize training 
sessions to teach local households about proper waste management and disposal; and the 
municipality should promote use of the 3Rs to reduce waste. 

Key Word (s) : Management, Trash, Ko Samui City Municipality
 

บทนํา 
ปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยไดกลายเปนปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงเปนปญหาท่ีมี

ผลกระทบอยางมาก ทั้งตอสภาพภูมิทัศนของบานเมืองและตอสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงกอใหเกิด
ปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอม ไดแก มลพิษทางดิน ทางน้ํา และทางอากาศ ฯลฯ ซึ่งเปนปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในทุก
ชุมชนของประเทศท่ัวโลก และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ท้ังนี้เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากรและความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
ทําใหมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในชีวิตประจําวัน สงผลใหมีการผลิตสินคาและบรรจุภัณฑในรูปแบบ
ตางๆ มากมาย เพื่อสนองความตองการของผูบริโภคมากขึ้น จากเดิมท่ีเคยใชใบตองหรือใบบัวซ่ึงเปนวัสดุที่ยอย
สลายไดงายในการหออาหาร แตมูลฝอยท่ีถูกผลิตขึ้นในระยะหลังๆ (อาณัติ  ตะปนตา, 2555, หนา 33) จะมี
สวนประกอบของวัสดุที่กําจัดไดยาก เชน พลาสติกและโฟม เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ทําใหมีวัสดุเหลือใชเพ่ิมข้ึน สงผลให
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เกิดปญหา “ขยะมูลฝอยลนเมือง” ดังนั้น ทุกฝายท่ีเกี่ยวของจึงตองคํานึงถึงและใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาอยางเรงดวน 

กรมควบคุมมลพิษสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 
7,782 แหง พบวา ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 26.77 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากปที่แลว 2 ลานตัน จาก
ขยะมูลฝอย 26.77 ลานตัน แบงเปนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดอยางถูกตอง จํานวน 7.2 ลานตัน (รอย
ละ 27) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัดไมถูกตอง 6.9 ลานตัน(รอยละ 26) ปริมาณขยะท่ีไมไดเก็บขนตกคาง 7.6 
ลานตัน(รอยละ 28) และปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชประโยชนใหม 5.1 ลานตัน (รอยละ 19) จะเห็นไดวา
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไดรับการกําจัดอยางถูกตองเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในแตละป สาเหตุเพราะปริมาณขยะมูลฝอยที่มนุษยผลิตไมสามารถทําลายไดหมด หรือไมสามารถทําลายไดทัน
ตอเวลา อันเนื่องมาจากขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี (ธเรศ ศรีสถิตย, 2553) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 85(5) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการกําจัด
ขยะมูลฝอยในแตละพื้นที่ ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ จะตองมีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยจะตองเริ่มตั้งแตแหลงกําเนิดไปจนถึงการกําจัดข้ันสุดทาย และเชื่อมโยงทุก
สวนเขาดวยกันเพื่อใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

เกาะสมุยก็เปนอีกพื้นที่หนึ่งที่กําลังประสบกับปญหาขยะมูลฝอย เนื่องจากเกาะสมุยเปนเมืองทองเที่ยว
ธรรมชาติทางทะเลที่มีชื่อเสียงโดงดังทั่วโลก ทําใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางเขามา
ทองเที่ยวเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเที่ยวขยายตัวอยางรวดเร็ว เมื่อคนมากข้ึนการบริโภคก็มากข้ึนสงผลใหอัตราการผลิตขยะมูลฝอยมากข้ึนตาม
ไปดวย จนกลายเปนปญหาวิกฤติขึ้นเมื่อเตาเผาขยะเกิดการชํารุดเสียหายจนไมสามารถใชการได ทําใหขยะที่
เกิดขึ้นประมาณ 150 ตันตอวัน ไมไดถูกกําจัด จนกลายเปนขยะตกคางสะสม กวา 200,000 ตัน (รวิสุด แสง
จันทร, 2560: สัมภาษณ ) ไดสงกลิ่นเหม็นรุนแรงกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง 
อีกทั้งยังสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและทําลายทัศนียภาพท่ีสวยงามของเกาะสมุยอีกดวย เนื่องจากเกาะส
มุยเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญหากปลอยไวอีกไมนาน จะตองสงผลเสียหายตอการทองเที่ยวอยางแนนอน จาก
ปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ตั้งแตการเกิดไปจนถึงการกําจัดในข้ันสุดทาย และศึกษาสภาพปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยแตละข้ันตอนของเทศบาลนครเกาะสมุย เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
ของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายและวางแผนการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี  
3. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของผูวิจัยไดนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวความคดิในการทําการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายแนวทาง คือ 

การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอมูลดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาจากเอกสารท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ 2) การวางแผนการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 3) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
เชิงลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยผูวิจัยไดแบงหัวขอในการสัมภาษณเพื่อใหมีความเชื่อมโยงกับเรื่องท่ี
ศึกษาดังนี้ ในการศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีองคประกอบ 6 ข้ันตอน ไดแก การเกิดขยะมูลฝอย 
การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย การขนถายขยะมูลฝอย การแปลงรูปและการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม และการกําจัดขยะมูลฝอย และสภาพปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของเทศบาลนครเกาะสมุย ในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญที่เปนผูบริหารและหัวหนา
สวนราชการ จํานวน 5 คน พนักงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 8 คน และ
ประชาชนในพ้ืนที่ จํานวน 39 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 52 คน เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสัมภาษณและแบบสังเกต
แบบไมมีสวนรวม การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเชิงพรรณา  

 
 
 
 

การจัดการขยะมูลฝอย      
ณ  แหลงกําเนิด 

การเก็บขนขยะมูลฝอย 

การขนถายขยะมูลฝอย 

การกําจัดขยะมูลฝอย 

 
การแปลงรูป 

และการนาํขยะมูลฝอย 
กลับมาใชใหม 

การเกิดขยะมูลฝอย 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยนําเสนอ 3 ประเด็น คือ 1) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร

เกาะสมุย 2) สภาพปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 3) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
ของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 
 1) ระบบการจัดการขยะมูลฝอย มีองคประกอบ 6 ข้ันตอน (Tchobanoglous, 1993 : 12) ไดแก การ
เกิดขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย การขนถายขยะมูลฝอย การ
แปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม และการกําจัดขยะมูลฝอย  
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้  

 1.1) ดานการเกิดขยะมูลฝอย พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน มีประมาณ 157.06 ตันตอ
วัน โดยแบงเปน 4 ประเภท คือ ขยะมูลฝอยยอยสลาย รอยละ 55 ขยะมูลฝอยรีไซเคิล รอยละ 30 ขยะมูลฝอย
ทั่วไป รอยละ 10 และขยะมูลฝอยอันตราย รอยละ 5 โดยมีแหลงกําเนิดหลักมาจากครัวเรือนของประชาชน  

  “สมุยเรามีขยะอินทรียประมาณ 55 % พวกขวดแกว พลาสติก เปนขยะท่ีเพ่ิงเกิดมาทีหลัง 
เราจะมีประมาณ 30 % อีก 4-5 % จะเปนจําพวกขยะอันตราย เชน หลอดไฟ กระปองสเปรย ถานแบตเตอรรี่  
ที่เหลือก็คือขยะทั่วไป” (สัมภาษณหัวหนาฝายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครเกาะสมุย, 21 
กรกฎาคม 2560)  

 1.2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด พบวา เทศบาลมีนโยบายในการรณรงค
สงเสริมการจัดการขยะตนทาง ดานการคัดแยกขยะมูลฝอยไดรับความรวมมือจากแหลงกําเนิดตางๆเปนอยางดี 
และประสบความสําเร็จแลวในหลายพื้นที่ แตสําหรับภาคครัวเรือนกลับไมไดรับการตอบสนองเทาท่ีควร  

 “ปจจุบันเราสงเสริมใหประชาชนมีการคัดแยกท่ีตนทางเปนหลัก เพราะย่ิงคัดแยกไดมาก
เทาไหรก็ยิ่งนําไปใชประโยชนไดมากเทานั้น และทําใหขยะที่จะไปสูปลายทางลดลง ลดภาระเรื่องงบประมาณ 
และเร่ืองการจัดการท่ีปลายทางได แตระดับครัวเรือนถือวาการใหความรวมมือยังมีนอย (สัมภาษณที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย, 22 กรกฎาคม 2560)  

 “ไมไดมีการคัดแยกประเภทขยะกอนนําไปท้ิง มีเก็บพวกขวดพลาสติและขวดแกวไวบางเอา
ใหคนที่เคาเก็บขาย” (สัมภาษณนางเอมอร เรืองศรี ประชาชนในพื้นท่ี, 16 กรกฎาคม 2560)  

 1.3) ดานการเก็บขนขยะมูลฝอย พบวา เทศบาลไดดําเนินโครงการถนนปลอดถังขยะ โดยให
แตละครัวเรือนเก็บขยะไวในบาน แลวคอยนําถุงขยะมาวางไวขางถนนตามเวลาที่รถไปเก็บขน และชุมชนท่ียังไม
สามารถดําเนินโครงการถนนปลอดถังขยะได เทศบาลจะนําถังขยะไปวางไวตามจุดตางๆ เพ่ือใหประชาชนนํา
ขยะมาทิ้งรวมกันไว จากนั้นจะมีรถเก็บขนของเทศบาลไปเก็บและนําไปเททิ้งยังสถานที่กําจัด  

  “ปจจุบันเทศบาลไดดําเนินโครงการถนนปลอดถังขยะ คือจะไมมีจุดพักขยะ ใชวิธีใหแตละ
ครัวเรือนเก็บขยะไวในบาน พอถึงเวลาท่ีเทศบาลจะมาเก็บขน ก็คอยนําถุงขยะมาวางไวริมถนนซึ่งเทศบาลจะมี
รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยมาเก็บขนทุกวัน และชุมชนท่ีไมสามารถดําเนินโครงการถนนปลอดถังขยะได
เทศบาลจึงนําถังขยะไปวางไวตามจุดตางๆ ในชุมชน เพ่ือใหประชาชนนําขยะมาท้ิงไวรวมกัน” (สัมภาษณ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครเกาะสมุย, 21 กรกฎาคม 2560) 

 1.4) ดานการขนถายขยะมูลฝอย พบวา รถเก็บขนขยะจะดําเนินการเก็บขนในพื้นที่เทศบาล
ทั้ง 7 ตําบล 39 หมูบาน จากนั้นรถเก็บขนจะนําขยะไปเทยังบอฝงกลบ  

 “เราจะแบงโซนในการจัดการโดยคํานวนจากปริมาตรขยะ สายรอบเกาะสามารถใชรถ 14 คิว 
ถาเปนซอยก็ใชรถ 6 – 8 คิว ท่ีเปนซอยเล็กซอยนอยเราก็จะจัดรถ 4 ลอเล็กไปจัดเก็บ” (สัมภาณหัวหนาฝาย
บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครเกาะสมุย, 21 กรกฎาคม 2560) 
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 1.5) ดานการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม พบวา เทศบาลมีนโยบายสงเสริม
การจัดการขยะที่ตนทาง คือใหคัดแยกขยะท่ียังใชประโยชนไดหรือขยะรีไซเคิลไปขาย และคัดแยกขยะอินทรียไป
แปรรูป ทําไดสําเร็จแลวในหลายพื้นที่ แตสําหรับครัวเรือนมีสวนรวมนอยมาก  

  “เทศบาลใชแนวคิดเรื่องการจัดการขยะตนทาง และการแปรรูปขยะอินทรียกับโรงแรม เคาก็
เห็นความสําคัญนะ เคาเลยเขารวม ก็เกิดการจัดการขยะตนทาง และการแปรรูปขยะอินทรีย ” (สัมภาษณ
หัวหนาฝายจัดการสิ่งแวดลอมดานวัสดุใชแลวเทศบาลนครเกาะสมุย, 21 กรกฎาคม 2560)  

 1.6) ดานการกําจัดขยะมูลฝอย พบวา ปจจุบันเทศบาลกําจัดขยะมูลฝอยโดยใชวิธีการฝงกลบ
อยางถูกสุขลักษณะ ซึ่งไดวาจางใหบริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบ้ิล เอเนอรจี้ จํากัด เปนผูดําเนินการฝงกลบ  

 “ปจจุบันเทศบาลไดวาจางใหบริษัทสมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอรจี้ จํากัด ดําเนินการฝง
กลบขยะมูลฝอย ซึ่งสถานท่ีฝงกลบต้ังอยูเลยที่ 103 หมู 5 ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี” 
(สัมภาษณผูจัดการบริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบ้ิล เอเนอรจี้ จํากัด, 24 กรกฎาคม 2560)  
 2) ปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย พบปญหาในแตละขั้นตอนดังนี้ 

 2.1) ดานการเกิดขยะมูลฝอยปญหาท่ีพบคือ มีนักทองเที่ยวและประชากรแฝงเขามาอยูใน
พื้นที่จํานวนมากทําใหเกิดขยะมูลฝอยมากตามไปดวย อีกท้ังยังขาดจิตสํานึกในการท้ิงสงผลใหมีขยะตกคาง 

“เพราะเกาะสมุยเปนเมืองทองเที่ยวจึงมีทั้งนักทองเที่ยว มีทั้งประชากรแฝงท่ีเขามาเพราะฉะนั้น 
การที่เราจะรณรงคหรือประชาสัมพันธ คอนขางจะเขาถึงไดยาก และขาดจิตสํานึกในการท้ิง” (สัมภาษณผูชวย
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย, 22 กรกฎาคม 2560) 

 2.2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดปญหาท่ีพบคือ ครัวเรือนยังขาดองคความรู
และยังไมตระหนักถึงความสําคัญจึงไมมีการคัดแยกขยะกอนท้ิง 

 “ครัวเรือนเกิดขยะ 100 % ก็จะท้ิงมา 110 % เนื่องจากที่ไมใชขยะก็เอามาท้ิงดวย เชน กาบ
มะพราว ตนกลวย เปนตน เพราะคิดวาเปนหนาที่ของเทศบาล และอีกอยาง คือชาวบานยังขาดองคความรู ยัง
ไมตระหนักในการใหความสําคัญถึงเรื่องนี้ดวย” (สัมภาษณหัวหนาฝายบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
เทศบาลนครเกาะสมุย, 21 กรกฎาคม 2560) 

 2.3) ดานการเก็บขนขยะมูลฝอยปญหาท่ีพบคือ รถเก็บขยะของเทศบาลเก็บไดไมทั่วถึง การ
ทิ้งกับการเก็บขนยังไมสมดุล และครัวเรือนขาดการมีสวนรวมในการกําจัดขยะ 

  “ปจจุบันเราเนนเร่ืองการทิ้งเปนเวลา ทิ้งใหสัมพันธกับการเก็บขนของรถ ปญหา คือ ความไม
รวมมือ ประชาชนขาดการมีสวนรวม และไมใหความสําคัญยังละเลยตอวิธีการจัดการ” (สัมภาษณหัวหนาฝาย
บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครเกาะสมุย, 21 กรกฎาคม 2560) 

 2.4) ดานการขนถายขยะมูลฝอยปญหาที่พบคือ สภาพรถชํารุดและมีการร่ัวซึม ทําใหน้ําชะ
ขยะมูลฝอยไหลลงมาจากรถ สงกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ 

 “มีรถเก็บขยะหลายคันที่สภาพการใชงานหลายปมากแลว จะมีน้ําชะขยะไหลไปตามถนน 
และสงกลิ่นเหม็นไปทั่ว” (สัมภาษณนางจินตรา ทองดี ประชาชนในพื้นท่ี, 16 กรกฎาคม 2560) 

  “สภาพรถเก็บขนขยะมูลฝอยชํารุด มีรอยรั่ว น้ําชะขยะจึงไหลลามาจากรถ ” (สัมภาษณนาย
สงา พรรัมย พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย, 25 กรกฎาคม 2560) 

  2.5) ดานการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหมปญหาที่พบคือ ครัวเรือนสวนใหญ
ไมมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง 

 “ประชาชนโดยเฉพาะในระดับครัวเรือนสวนใหญยังไมมีความรู และยังไมเขาใจเรื่องของการ
แปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม จึงไมมีการคัดแยกประเภทขยะกอนจะทิ้ง” (สัมภาษณ
หัวหนาฝายจัดการสิ่งแวดลอมดานวัสดุใชแลวเทศบาลนครเกาะสมุย, 21 กรกฎาคม 2560)  
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 2.6) ดานการกําจัดขยะมูลฝอยปญหาท่ีพบคือ ขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดไมมีการคัดแยกกอน
ทิ้ง จึงเปนสาเหตุทําใหบอฝงกลบเต็มอยางรวดเร็ว 

  “เทศบาลมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่เพราะเปนเกาะจึงมีพื้นท่ีไมมาก แถมประชาชนยังไมให
ความสําคัญอีก สังเกตุจากขยะมูลฝอยที่รถเก็บขนของเทศบาลนํามาเทในบอฝงกลบ คือจะทิ้งทุกอยางรวมกันมา
หมดเลย เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหบอฝงกลบขยะเต็มอยางรวดเร็ว” (สัมภาษณผูจัดการบริษัท สมุทรปราการ รี
นิวเอเบ้ิล เอเนอรจี้ จํากัด, 24 กรกฎาคม 2560) 
 3) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี คือ 

 3.1) ดานการเกิดขยะมูลฝอย เทศบาลควรมีการรณรงคสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกและ
ชวยกันลดปริมาณขยะตามหลัก 7Rs รวมถึงกลุมประชากรแฝงดวยเทศบาลควรประสานงานไปยังกลุมนายจาง 
เพื่อขอความรวมมือในการรณรงคใหปฎิบัติตามนโยบายตางๆ ของเทศบาลอยางจริงจงั 

 “เรื่องการจัดการขยะ สําหรับผมจะรณรงคใหจริงจัง โดยเนนการสรางจิตสํานึกและใหเริ่ม
สรางกันตั้งแตในครอบครัวเปนหลักกอน จากนั้นก็คอยมุงสูผูประกอบการ และประชากรแฝง” (สัมภาษณ
ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาลเทศบาลนครเกาะสมุย, 14 กรกฎาคม 2560) 

 3.2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด เทศบาลควรสงเสริมกิจกรรมท่ีทําให
ประชาชนเกิดการเรียนรูการจัดการขยะ และไดตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย ชี้ใหเห็นถึง
ประโยชนและความสําคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอย  

  “ถาจะจัดการใหประสบความสําเร็จ ทุกคนมีหนาที่ตองจัดการขยะของตัวเอง ถาจัดการไดเอง
แลวแทบจะไมมีขยะออกมาใหเทศบาลเก็บเลย และยังจะชวยลดภาระคาใชจายในการจัดการขยะ ถาเอาเงินตัว
นี้ไปใชประโยชนอยางอื่นก็จะเกิดประโยชนไดไมนอย” (สัมภาษณผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
เทศบาลนครเกาะสมุย, 20 กรกฎาคม 2560) 

 3.3) ดานการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึกสาธารณะ ให
เปนพื้นฐานท่ีดีในการสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย  

  “ตองใชวิธีการเชิญชวน สรางการมีสวนรวม ก็จะเปนเหมือนกลยุทธ Push & Pull หมายถึง
Push คือใชกฎหมายบังคับใหเคาทํา และ Pull คือการดึงใหเคาเขามามีสวนรวมในการมีหนาท่ีรวมกันจัดการ
ขยะดวยกัน” (สัมภาษณปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย, 22 กรกฎาคม 2560) 

 3.4) ดานการขนถายขยะมูลฝอย เทศบาลควรมีหนวยเฉพาะกิจเพ่ือทําการตรวจสอบและ
ซอมแซมสภาพรถที่ใชในการเก็บขน เพ่ือลดปญหาการร่ัวซึมของน้ําชะขยะมูลฝอย  

  “เทศบาลใหความสําคัญกับปญหาน้ําขยะ และไดใหพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยคอย
ตรวจเช็คสภาพรถอยูเปนประจํา ถาคันไหนมีรูรั่วก็จะใหทําการซอมใหเรียบรอย”(สัมภาษณหัวหนาฝายบริการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครเกาะสมุย, 21 กรกฎาคม 2560)  

  “เทศบาลควรเพ่ิมงบประมาณในการซอมบํารุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยใหมากกวานี้ เพ่ือจะได
คอยตรวจสอบสภาพรถและซอมแซมใหดี” (สัมภาษณนายสัมฤทธิ์ ปุลิมะ, 25 กรกฎาคม 2560) 

 3.5) ดานการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม เทศบาลควรจัดโครงการอบรมให
ความรูแกประชาชนเนนที่ระดับครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทตางๆ พรอมท้ังสงเจาหนาท่ีลงพื้นที่
คอยติดตามอยางตอเนื่อง  

  “ผมวาการจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น ในมุมมองของผมส่ิง
แรกท่ีตองดําเนินการ คือพัฒนาระดับความรูในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนโดยเฉพาะในระดับ
ครัวเรือน ใหสามารถจัดการขยะมูลฝอยแตละประเภทไดอยางถูกตองและเปนรูปธรรม” (สัมภาษณหัวหนาฝาย
จัดการสิ่งแวดลอมดานวัสดุใชแลวเทศบาลนครเกาะสมุย, 14 กรกฎาคม 2560) 
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  “อยากใหมีผูชํานาญการลงพื้นท่ีแนะนําเร่ืองการจัดการขยะใหแกครัวเรือนอยางใกลชิด” 
(สัมภาษณนางสาริกา อายุวัฒน ประชาชนในพื้นที่, 15 กรกฎาคม 2560) 

  “เทศบาลควรใหความรูแกชุมชน เรื่องพฤติกรรมการท้ิงขยะที่ถูกตอง ไมใชทิ้งภาระให
เทศบาลอยางเดียว” (สัมภาษณนายนพนันท โสภา พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครเกาะสมุย, 25 
กรกฎาคม 2560) 

 3.6) ดานการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลควรสงเสริมใหประชาชนมีการกําจัดขยะมูลฝอย
เบื้องตน ดวยวิธี 3R ซึ่งเปนการปฏิบัติเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการนําแนวทางการลด การคัดแยก และ
การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม  

  “เทศบาลควรสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง โดยเนนการลดจํานวนขยะมูลฝอยทุกภาคสวนและการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทตางๆ ตั้งแตตนทาง 
และนําบางสวนที่ยังมีประโยชนกลับมาใชใหมโดยการแปรสภาพ หรือรีไซเคิล ซึ่งจะเปนการชวยลดภาระในการ
กําจัดขยะมูลฝอยได” (สัมภาษณผูจัดการบริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอรจี้ จํากัด, 24 กรกฎาคม 
2560)  

 

อภิปรายผล  
จากการวิเคราะหการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีปริมาณขยะมูล

ฝอยที่เกิดขึ้น มีประมาณ 157.06 ตันตอวัน โดยแบงเปน 4 ประเภท คือ ขยะมูลฝอยยอยสลาย รอยละ 55 ขยะ
มูลฝอยรีไซเคิล รอยละ 30 ขยะมูลฝอยทั่วไป รอยละ 10 และขยะมูลฝอยอันตราย รอยละ 5 โดยมีแหลงกําเนิด
หลักมาจากครัวเรือนของประชาชน ซ่ึงเทศบาลมีนโยบายในการรณรงคสงเสริมการจัดการขยะตนทาง ดานการ
คัดแยกขยะมูลฝอย ในการเก็บขนและการขนถายไดดําเนินโครงการถนนปลอดถังขยะ โดยใหแตละครัวเรือน
เก็บขยะไวในบาน แลวคอยนําถุงขยะมาวางไวขางถนนตามเวลาท่ีรถไปเก็บขน และชุมชนที่ยังไมสามารถดําเนิน
โครงการถนนปลอดถังขยะได เทศบาลจะนําถังขยะไปวางไวตามจุดตางๆ เพื่อใหประชาชนนําขยะมาท้ิงรวมกัน
ไว จากนั้นจะมีรถเก็บขนของเทศบาลไปเก็บและนําไปเททิ้งยังสถานท่ีกําจัด รถเก็บขนขยะจะดําเนินการเก็บขน
ในพื้นที่เทศบาลท้ัง 7 ตําบล 39 หมูบาน จากนั้นรถเก็บขนจะนําขยะไปเทยังบอฝงกลบ มีการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชใหมโดยการคัดแยกขยะท่ียังใชประโยชนไดไปขาย และคัดแยกขยะอินทรียไปแปรรูป ปจจุบันเทศบาล
กําจัดขยะมูลฝอยโดยใชวิ ธีการฝ งกลบอยางถูกสุขลักษณะ ซ่ึงไดว าจ างใหบริษัท สมุทรปราการ                       
รีนิวเอเบ้ิล เอเนอรจี้ จํากัด เปนผูดําเนินการฝงกลบ 

ปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเกาะสมุยมีประชากรแฝงเขามาอยูในพ้ืนที่เปนจํานวนมาก
ทําใหเกิดขยะมูลฝอยมากตามไปดวย อีกท้ังผูทิ้งยังขาดจิตสํานึกในการท้ิง สงผลใหมีการท้ิงขยะลนถังและมีขยะ
ตกคางบริเวณจุดรวมขยะตามที่ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับสมศักดิ์ วงศศิริวิมล (2552) ไดศึกษาการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชนตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวา 
ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ไดแก ปญหาขยะมูลฝอยลนถัง และขยะมูลฝอยตกคาง ครัวเรือนยังขาดองคความรู
และยังไมตระหนักถึงความสําคัญจึงทิ้งทุกโดยไมมีการคัดแยกประเภทขยะกอนท้ิง ซ่ึงสอดคลองกับ ภารณี คิดดี 
(2553) ศึกษาเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลสิชล อําเภสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ใน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมประชาชนไมมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ทําใหยากตอการคัดแยกในภายหลัง  และ
ครัวเรือนใหความรวมมือในการจัดการขยะตนทางนอย รถเก็บขนของเทศบาลไมสามารถเก็บขนไดทั่วถึง รวมท้ัง
การทิ้งกับการเก็บขนยังไมสมดุลทําใหเกิดขยะตกคาง ซึ่งสอดคลองกับ อนันต ลุนพุฒ (2556) ศึกษาเรื่องการ
จัดการขยะขององคกรบริหารสวนตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา องคการบริหารสวนตําบลศิลา 
มีปญหาในดานความรวมมือของประชาชนในพื้นที่ กลาวคือ ประชาชนในพื้นท่ียังไมใหความรวมมือในการคัด
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แยกขยะ จึงเกิดขยะตกคาง รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีการรั่วซึมทําใหน้ําชะขยะมูลฝอยไหลลงมาจากรถ สงกลิ่น
เหม็นไปทั่วบริเวณ ซ่ึงสอดคลองกับ กรรณิการ ชูขันธ (2554) ศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา ปญหาดานการขนถายขยะมูลฝอย คือสภาพรถชํารุดและมีน้ําชะขยะมูล
ฝอยไหลลงบนพ้ืนถนน นอกจากนี้ครัวเรือนสวนใหญไมมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง ซ่ึงสอดคลอง
กับ นครินทร พรหมรัตน (2553) ศึกษาเรื่องการจัดการขยะในเขตองคกรบริหารสวนตําบลปากแตระ พบวา  
พฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนไมมีการคัดแยก และประชาชนสวนใหญไมมีความรูเรื่องการจัดการขยะ 
มูลฝอยที่นํามาสถานที่กําจัดไมมีการคัดแยกกอนนํามาท้ิง ทุกอยางถูกทิ้งรวมกันมาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหบอ
ฝงกลบเต็มอยางรวดเร็ว ซึ่งขัดแยงกับ วีรกาล อุปนันท (2556) ศึกษาเรื่องแนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยแบบมี
สวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ประชาชนมีพฤติกรรม
ในการกําจัดขยะมูลฝอยโดยรวมอยูในระดับดีมาก และมีการใหความรวมมือในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย และ
รวมลดปริมาณขยะมูลฝอย  

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เทศบาลควรรณรงคใหประชาชนและรวมถึงกลุมประชากร
แฝงดวย มีจิตสํานึกและชวยกันลดการผลิตขยะมูลฝอย โดยสงเสริมการปฏิบัติตามหลัก 7Rs ซ่ึงสอดคลองกับ 
บัญชา สุวรรณสิทธิ์ (2550) ศึกษาเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดของเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา เทศบาลมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 7Rs ซึ่งหมายถึงการ
เลือกใชสินคาที่เหมาะสมหรือการดัดแปลง ซอมแซมใหนํากลับมาใชไดอีก และเทศบาลควรสงเสริมกิจกรรมท่ีทํา
ใหประชาชนเกิดการเรียนรูการจัดการขยะ และไดตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคลองกับ 
ศุภกร แสงราช (2551) ศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแมสอด อําเภอแม
สอด จังหวาดตาก พบวา ควรมีการสรางความตระหนักใหประชาชนไดเห็นความสําคัญของการคัดแยกขยะมูล
ฝอย และควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่ง
สอดคลอง นฐพล พนภัย (2552) ศึกษาเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรบริหารสวนตําบลโปงงาม อําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงใหม พบวา ในการจัดการขยะมูลฝอยมีความเห็นตรงกันวา ประชาชนทุกคนในตําบลตองมี
สวนรวมในการจัดการขยะ และการมีสวนรวมมีความสําคัญในความสําเร็จของการจัดการขยะ  ควรมีหนวย
เฉพาะกิจเพื่อทําการตรวจสอบและซอมแซมสภาพรถที่ใชในการเก็บขน เพื่อลดปญหาการรั่วซึมของน้ําชะขยะ
มูลฝอย ซ่ึงสอดคลองกับ กรรณิการ ชูขันธ (2554) ศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบแนวทางคือและควรซอมแซมรถท่ีใชเก็บขนเพ่ือลดปญหาการรั่วซึมของน้ําชะขยะ และ
ควรจัดโครงการอบรมใหความรู การจัดการขยะมูลฝอยประเภทตางๆ แกประชาชน ซึ่งสอดคลองกับ ปภัศศร 
สะขัดออย (2553) ศึกษาเร่ืองแนวทางพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนบานหวยน้ํานัก หมูที่ 
4 ตําบลพบพระ จังหวัดตาก พบวา แนวทางการนํากลับมาใชใหม คือ การสงเสริมใหความรูแกนักเรียนหรือ
ชาวบาน ในการแปรรูปขยะมูลฝอยในครัวเรือน นอกจากนั้นควรสงเสริมใหประชาชนมีการกําจัดขยะมูลฝอย
เบื้องตนดวยวิธี 3R ซ่ึงเปนการปฏิบัติเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคลองกับ อนันต ลุนพุฒ (2556) ศึกษา
เร่ืองการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา องคการบริหารสวน
ตําบลศิลา มีการกําจัดขยะดวยวิธี 3R เพือ่ลดจํานวนขยะ  

 

ขอเสนอแนะ 
1. เทศบาลควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการ แขงขันการคัดแยกขยะของแตละครัวเรือนในแตละหมูบาน 

และระหวางหมูบาน แลวนําเสนอตอสาธารณะชนทุกเดือน มีการมอบรางวัลแกผูชนะ เปนการกระตุนใหเกิดการ
ตื่นตัวในการคัดแยกขยะ 
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2. เทศบาลควรรณรงคแนวคิดขยะอินทรียเปนศูนยในระดับครัวเรือน โดยให อสม. เขามามีสวนรวม 
เพราะ อสม. จะใกลชิดกับครัวเรือนในชุมชนมากที่สุด ดังนั้น เทศบาลควรจัดอบรมใหความรูกับ อสม.ในการ
จัดการขยะอินทรียโดยที่ไมตองทิ้งรวมในถังขยะของเทศบาล และให อสม. นําความรูไปถายทอดตอยังบานท่ีตน
รับผิดชอบ เพิ่มภาระกิจหลักของ อสม. เปนการกําจัดลูกน้ํายุงลายควบคูไปกับการจัดการขยะอินทรีย 

3. เทศบาลควรจัดวันนัดพบแรงงานตางดาว เพื่อขอความรวมมือใหเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะ
มูลฝอย และเลือกตัวแทนแรงงานตางดาวที่สามารถพูดภาษาไทยไดเขามาเปนเครือขายกับเทศบาล เพื่อเปน
ตัวแทนรับนโยบายของเทศบาลไปประชาสัมพันธตอใหเพื่อนแรงงานไดทราบท่ัวกัน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1)ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงเปรียบเทียบกับขอมูลของเทศบาลหรือพ้ืนท่ีใน

จังหวัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนเกาะ และเปนสถานท่ีทองเท่ียว  
2)ควรมีการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของขยะมูลฝอยที่มีผลตอประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย 

จังหวัดหวัดสุราษฎรธานี 
 3)ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุมประชากรแฝง  
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียน สตรีอางทอง          
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 
Administrator’s Desirable Characteristics in the Opinion of the Teachers in Satri 
Angthong School, under the Secondary Educational Service Office Area 5 
 
ผูวิจัย    เอกชลิต  ภูงามโชติสิน 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา  อุตตมะเวทิน  

ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ        

ของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามอายุและประสบการณในการทํางาน ประชากรท่ีใชในการศึกษา
ครั้งนี้ ไดแก ครู โรงเรียนสตรีอางทอง จํานวน 176 คน ใชกลุมตัวอยาง 135 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน
แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง 0.67– 1.00 
คาความเชื่อมมั่น 0.90 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ดวยคาเอฟ (F-test) และการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีดวยวิธี LSD (Least Square Difference)  
ผลการวิจัยพบวา 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใน 4 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานทักษะการบริหาร ดาน
มนุษยสัมพันธ และดานบุคลิกภาพ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มากที่สุด ทุกดาน 
ยกเวน ดานทักษะการบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยแตละดาน จากมากไปนอย ดังนี้ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ และดานทักษะการบริหาร ตามลําดับ  

2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรี
อางทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 1) จําแนกตามอายุ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในรายดาน พบวา ดานทักษะการบริหาร ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ 
ไมแตกตางกัน สวน ดานคุณธรรม จริยธรรม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีทัศนะตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ในรายดาน พบวา         
ดานทักษะการบริหาร ดานมนุษยสัมพันธ ไมแตกตางกัน สวนดานคุณธรรม จริยธรรม ดานบุคลิกภาพ แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คําสําคัญ : คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา, ทัศนะของครู  
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the desired characteristics of an 

administrator, according to the opinions of the teachers at Satri Angthong School 
(Secondary Educational Service Office Area 5) and to compare those desired comprised 
characteristics by age and work experience. The sample group for this study was of 135 of 
the 176 total teachers from Satri Angthong School. In selecting members of the sample 
population, the researcher used an extrapolation from Taro Yamane’s table. The instrument

used for collecting data was a five-level questionnaire. The Item-Objective Congruence 
Index (IOC) fell between 0.67-1.00, and the reliability was at 0.90 Data were analyzed by 
using percentage, mean, standard deviation, F-test, One-Way Analysis of Variance and 
LSD (Least Significant Difference) matched-pair comparison. 
The findings of this research were as follows : 

1. According to the survey results, the four most desired characteristics of 
administrators, in descending order of mean score, were: ethics, personality, human 
relations and administrative skill. 

2. A comparison of the desirable characteristics of administrators according to age 
and work experience shows the following results: 1) The opinions of the teachers surveyed 
did not significantly differ according to age in terms of administrative skill, human relations 
and personality. Age difference only appeared to be a factor in terms of ethics. 2) The 
opinions of the teachers surveyed did not significantly differ according to work experience 
in terms of administrative skill and human relations. Age difference only appeared to be a 
factor in terms of ethics and personality.
 
Keywords : Administrator’s Desirable Characteristics , Opinion of the Teachers
 

บทนํา 
การศึกษา หมายความถึง การเลาเรียน การฝกฝน การอบรมคนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการ

ดํารงชีวิต (นิพนธ กินาวงศ, 2543 : 1) การศึกษาเปนกลไกพื้นฐานของการพัฒนาคน เปนเครื่องมือเพ่ือเตรียมคน
และสังคมใหพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประเทศ ดังนั้นคุณภาพการจัดการศึกษาจึงเปนรากฐานที่
สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะสรางสรรคความเจริญ กาวหนาและแกไขปญหาตางๆของสังคม การจัดการศึกษาให
ประสบความสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่ง
เปนหนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหบรรลุจุดประสงคดังกลาว โดยเฉพาะ
ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหสําเร็จลุลวงตามเปาประสงค ดังที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545 : 5) กลาวไววา สถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีสําคัญในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถวางรากฐานของชี วิตที่ดีใหกับเยาวชน 
เพื่อใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ สถานศึกษายังเปนหนวยงานท่ีนําเอานโยบายและหลักการทางการ
ศึกษาไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดใน
การบริหารงาน สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 3) ไดกําหนดวา การบริหารสถานศึกษา คือ งานใน
หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนบุคลที่จะตองมีคุณลักษณะที่เพียบพรอมดวยเร่ืองของศาสตรและศิลป ในการ
บริหารคน บริหารงาน ดวยเหตุนี้ผูบริหารสถานศึกษาจึงถือไดวาเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษา 
เปนผูนําใหครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหงานบรรลุจุดมุงหมายตามความ
ตองการ ถาผูบริหารสถานศึกษาไมมีคุณภาพ ไมเปนผูนําที่ดี ก็จะไมสามารถพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา  การ
จัดการศึกษาก็ไมประสบความสําเร็จไดเชนเดียวกัน ดังที่ รุงเรือง สุขาภิรมย (2544 : 9-10) ไดกลาววา ในหลาย
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ประเทศ มีการดําเนินยุทธศาสตรที่จะใหไดผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เชน สหราชอาณาจักร 
ไดระบุถึงผูจะเปนผูบริหารโรงเรียนวา จะตองมีทักษะในการบริหารจัดการสูง มีประสบการณมานาน และมีผลงานท่ี
แสดงความรับผิดชอบตอสาธารณชน เชนเดียวกับประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและสิงคโปร ที่ใหความสําคัญ
ของผูบริหารโรงเรียนในเร่ืองความคิดสรางสรรค การนํานวัตกรรมมาใชเพ่ือความเปนเลิศใหเกิดแกผูเรียน และเชื่อ
วาผูบริหารเปนจุดสําคัญที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา นักวิชาการหลายทานมีความเห็น
ตรงกันวา ความสําเร็จหรือความลมเหลวทางการศึกษานั้น ขึ้นอยูกับผูบริหารสวนหนึ่ง ดังนั้น ผูบริหารจึงเปนตัว
แปรสําคัญในดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหมในศตวรรษท่ี 21 จึงตองมีความรู 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหทันสมัยเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สอดคลองกับวิชัย แหวนเพชร (ออนไลน,2560) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา ควรมี
คุณลักษณะท่ีจําเปนในการบริหารที่ถูกบมเพะดวยประสบการณสวนหนึ่งและตองไดรับการลับใหคมดวยการฝกฝน
และพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูการบริหาเปนนกับริหารที่แทจริง มีความตระหนักในบริบทของการเปนนักบริหารทั้งดาน
ความรู การศึกษา บุคลิกภาพ คุณธรรม และพัฒนาตนเองใหรูเทาทันเหตุการณอยูเสมอ ดังคํากลาวที่วา พัฒนาชาติ
ใหพัฒนาคน พัฒนาคนใหพัฒนาการศึกษา พัฒนาการศึกษาใหพัฒนาผูบริหารการศึกษาและครูอาจารย  

ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอน ไดสังเกตการบริหารงานจากผูบริหารหลายทานซึ่งมีความสามารถในการ
บริหารแตกตางกัน ซึ่งบางโรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนและผูปกครองและบางโรงเรียนยังตองมีการพัฒนาในการ
บริหารงาน ผูวิจัยจึงไดศึกษาเพื่อใหทราบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความตองการของ
ครูโรงเรียนสตรีอางทอง เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบ สรุปเปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาปรับปรุง
คุณลักษณะใหสอดคลองกับความตองการของผูที่เกี่ยวของ พัฒนาตนเองใหเปนผูบริหารมืออาชีพ และสามารถ
นําเอาผลการวิจัยนี้ เปนแนวทางในการนําไปใชในการพัฒนา การกําหนดนโยบายหลักการในการคัดเลือกสรรหา
บุคลากรท่ีจะเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ใน 4 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานทักษะการบริหาร ดานบุคลิกภาพและ
ดานมนุษยสัมพันธ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียน           

สตรีอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จําแนกตามอายุและประสบการณในการทํางาน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ตามคุณลักษณะท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 17) กําหนด ซ่ึงมี 4 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานทักษะการบริหาร        
ดานบุคลิกภาพ และ ดานมนุษยสัมพันธ 
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ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables) 

 ตัวแปรตาม 
(dependent variables) 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. อายุ 
2. ประสบการณในการทํางาน 

 

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 
4 ดาน ไดแก 
 - ดานคุณธรรม จริยธรรม  
 - ดานทักษะการบริหาร  
 - ดานบุคลิกภาพ 
 - ดานมนุษยสัมพันธ 

     

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูและบุคลากร โรงเรียนสตรีอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 176 คน 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ ยามาเน จาก
กลุมตัวอยางยอยออกเปน 3 กลุมแบบชั้นภูมิ คือ ขาราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจาง รวมทั้งสิ้น 135 
คน แลวจากนั้นทําการสุมอยางงายโดยการกําหนดหมายเลขไวหนาชื่อใหเทากับจํานวนประชากรแลวมวนใส
ภาชนะ จากนั้นทําการจับหมายเลขใหเทากับขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไดจากการใชสูตรของยามาเน 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม
เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)  
 ตอนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert)  
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 3.1 ศึกษาคนควา ตํารา วารสาร บทความ เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับ เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม  
 3.2 สรางแบบสอบถาม และนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษา ท่ีใชใน
แบบสอบถามและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
 3.3 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ จากนั้นนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นหาความเที่ยงตรงเชิง
ประจักษ (Face Validity) คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 -1.00 ไปใชในแบบสอบถาม 

 3.5 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา (� - Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.90 
 3.6 นําแบบสอบถาม จัดพิมพเพื่อใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังตอไปนี้ 
 4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือขออนุญาตและขอ
ความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 
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 4.2 ผูวิจัย ดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังผูกรอกแบบสอบถาม ท่ีเปนกลุมตัวอยาง  และติดตามรับ
แบบสอบถามคืนดวยดวยตนเอง  
5. การวเิคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยลําดับ ดังนี้ 

5.1แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะหหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางคําอธิบาย 
  5.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation)  
  5.3 วิเคราะหสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 

Anova) ดวยการทดสอบคา F (F-test)  
  5.4 สถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการความเท่ียงตรงเชิงประจักษ (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, : 

139-140)  

IOC  =  N
R�  

เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหาหรือลักษณะพฤติกรรม 
 ΣR  แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

N    แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผลวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้  
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับคาเฉลี่ยราย
ดานจากมากไปนอย ดังนี้ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ และดานทักษะการบริหาร
โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
โรงเรียนสตรีอางทอง ดานคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวม อยูระดับ มากท่ีสุด เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยแตละหัวขอ
จากมากไปนอย 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) มีความยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต 2) การรักษาความลับของทาง
ราชการ 3)มีความรัก ศรัทธาในอาชีพ,ปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
  1.2 ดานทักษะการบริหาร คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
โรงเรียนสตรีอางทอง ดานทักษะการบริหาร ในภาพรวม อยูระดับ มาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยแตละหัวขอจากมาก
ไปนอย 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศนกวางไกลสามารถมองเห็นภาพในอนาคตของโรงเรียนได  
2) มีการกําหนดนโยบาย และการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ 3) สามารถประเมินและวิเคราะหปญหา
ของโรงเรียนไดอยางถูกตอง  
  1.3 ดานมนุษยสัมพันธ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
โรงเรียนสตรีอางทอง ดานมนุษยสัมพันธ ในภาพรวม อยูระดับ มากท่ีสุด เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยแตละหัวขอ จาก
มากไปนอย 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ยิ้มแยมแจมใส,รูจักใหอภัย ไมคิดรายตอผูอื่น 2) มีปฏิภาณ
ไหวพริบเฉลียวฉลาดในการพูดคุยและเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสวนรวม 3) มีน้ําใจใหความชวยเหลือ
ผูรวมงานดวยความจริงใจ,เปนผูที่มีความสามารถในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีศิลปะและมีประสิทธิภาพ  
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  1.4 ดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียน
สตรีอางทอง ดานบุคลิกภาพ ในภาพรวม อยูระดับ มากที่สุด เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยแตละหัวขอจากมากไปนอย 3 
อันดับแรก ดังนี้ 1) มีลักษณะการเปนผูนํา 2) แตงกายเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะ 3) กลาคิด กลาแสดงออก
ในสิ่งทีถูกตอง เหมาะสม  
  2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 5 จําแนกตามอายุและประสบการณในการทํางาน สรุปผลไดดังนี้ 
  2.1 จําแนกตามอายุ พบวา ครูโรงเรียนสตรีอางทอง ท่ีมีอายุตางกัน มีทัศนะตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานทักษะการ
บริหาร ดานมนุษยสัมพันธ และดานบุคลิกภาพ ไมแตกตางกัน อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนดาน
คุณธรรม จริยธรรม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวาครูโรงเรียนสตรีอางทอง ท่ีมีประสบการณ ใน
การทํางานตางกัน มีทัศนะคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานทักษะการบริหาร ดานมนุษยสัมพันธ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนดานคุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลิกภาพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

อภิปรายผล 
1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทองสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ทั้ง 4 ดาน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับ มากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารที่จะประสบความสําเร็จในการบริหารงานควรจะตองมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถในดานการบริหาร มีมนุษยสัมพันธ ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งตอผูใตบังคับบัญชา 
ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สอดคลองกับ นิตยา ฤทธิ์อินทร (2551 : 22) ได
ศึกษาคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามทรรศนะของครู ในอําเภอหัวหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมครูในอําเภอหัวหินมีทรรศนะตอคุณลักษณะผูบริหารที่พึง
ประสงคโดยรวมและรายดานอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ไดแก ดานทักษะการบริหาร ดานบุคลิกภาพ ดาน
วิชาการ และดานมนุษยสัมพันธ ตามลําดับ 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู  โรงเรียนสตรีอางทอง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในรายดาน พบวา  

  2.1 ดานคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง พบวา 
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด โดยเฉพาะ การยึดมั่นในการ
ประกอบอาชีพสุจริต ซึ่งเปนคุณลักษณะที่มีความตองการมากท่ีสุด ซ่ึงความสุจริต คือ ความประพฤติชอบ ความ
ประพฤตดี มีความเมตตาและกรุณา มีสารประโยชน ไมคิดรายตอผูอื่น ไมเห็นแกประโยชนสวนตน อาชีพที่สุจริต 
คือ อาชีพที่ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม และตองคํานึงถึงความเปนธรรมทาง
สังคม ดังนั้นผูบริหารที่ยึดมั่นในการประกอบอาชีพสุจริต  จะตองไมใชความรูความสามารถในทางที่ผิด หาก
ประกอบอาชีพโดยไรจริยธรรมผล เสียหายจะตกอยูกับสังคมและประเทศชาติ กรมประชาสัมพันธ (ออนไลน,2560) 
ไดกลาววา ความสําคัญของจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 1) ชวยใหผูประกอบอาชีพแตละสาขาไดใชวิชาชีพ
ในทางที่ถูกตองเหมาะสม และเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 2) ชวยควบคุมและสงเสริมใหผูประกอบ
อาชีพทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความสํานึกในหนาท่ีและมีความรับผิดชอบในงานของตน  ดังนั้น 
คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม จึงเปนคุณสมบัติประการแรกท่ีสามารถสรางความศรัทธาใหเกิดกับบุคคลอ่ืน  
ซึ่งไดแก ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงสวัสดิ์ แสงมณี (2553 : 59)         

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ไดวิจัยคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความตองการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ใน
รายดาน ไดแก ดานคุณธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการบริหาร ดานภาวะผูนําและดานวิชาการ 
พบวาคาเฉลี่ย ดานคุณธรรม อยูในระดับ มากที่สุด อาคม คลายกองนา (2550 : 92) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยรวมและรายดาน ทุกดาน อยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานคุณธรรรม จริยธรรม 
และดานบุคลิกภาพ  

  2.2 ดานทักษะการบริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง ในภาพรวมอยูในระดับ           
มาก คุณลักษณะท่ีพึงประสงคมากที่สุดในดานนี้ ไดแก การมีวิสัยทัศนกวางไกลสามารถมองเห็นภาพในอนาคตของ
โรงเรียนได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาเปนคุณสมบัติของผูบริหารที่สามารถมองเห็น
ภาพในอนาคตของสถานศึกษาที่ตองการจะใหเปนไปไดอยางชัดเจน โดยภาพน้ันตองสอดคลองกับเปาหมายของ
สถานศึกษา มีความเปนไปไดและสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะนําสถานศึกษาใหบรรลุความตองการ วิสัยทัศน
ชวยสรางความผูกพันและรอยรัดพลังของสมาชิกเพื่อการบรรลุเปาหมาย ผูบริหารที่ มีวิสัยทัศนจะสามารถสราง
วิสัยทัศนใหกับองคกรและเปลี่ยนวิสัยทัศนใหเปนสภาพที่เปนจริง มองเห็นไดอยางชัดเจนวาเปาหมายท่ีตองการให
เกิดคืออะไร จะตองทําอะไร และทําอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมายนั้น วิสัยทัศนที่แจมแจงชัดเจนนั้นมาจากการเขาใจ
องคกรอยางถองแทและลึกซึ้ง เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2538 : 6) ไดกลาววา งานวิจัยและวรรณกรรมตางๆ         
ไดยืนยันวา วิสัยทัศนเปนสิ่งจําเปนและเปนองคประกอบท่ีสําคัญของผูบริหาร อนึ่งการบริหารงานใหประสบ
ความสําเร็จนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองมีทักษะการบริหารดานอื่นๆผสมผสานกันเพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้นคุณสมบัติที่พึงประสงคในดานทักษะการบริหาร จึงมีความสําคัญมาก 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของกิตติมา ปรีดีดิลก (อางถึงในบรรเจิด อินทรกล่ํา  2549 : 37) กลาววา ทักษะทางการ
บริหาร หมายถึง ความรู ความชํานาญและความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการบริหาร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว พรพิมล นิยมพันธุ (2550 : 34) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตองมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่จะสามารถใชศาสตรและศิลป ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานดานตางๆภายใน
สถานศึกษาใหประสบความสําเร็จสูความเปนเลิศในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมทั้งผูบริหารตองมีความสามารถ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุ ครุภัณฑและอาคารสถานที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสามารถในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและ
ในชุมชนมาชวยจัดการศึกษาใหบรรลุผล สอดคลองกับงานวิจัยของ บริดจ (Bridges. 1992 : 669 ; อางถึงในสุดใจ 
ศิริสมบัติ 2550 : 63) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียนกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีวิสัยทัศนและยังพบวาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 
สามารถทาทายประสิทธิผลของโรงเรียนได  

  2.3 ดานมนุษยสัมพันธ ตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง ในภาพรวม อยูในระดับ มากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ยิ้มแยมแจมใส รูจักใหอภัย ไมคิดรายตอผูอื่น มีความ       
พึงประสงคมากที่สุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะ จากการปฏิบัติหนาที่ในบทบาทของผูบริหาร จําเปนอยางย่ิงที่จะตอง
พบปะสัมพันธและประสานกับบุคคลหรือตัวแทนหนวยงานตางๆ ดังนั้น การมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใสของ
ผูบริหารยอม หมายถึง การสรางสัมพันธภาพที่ดี อันนํามาซ่ึงความประทับใจและความเขาใจที่ดีในการฏิบัติงานรวม
กัน ทั้งยังเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกผู ใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานอยางมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ คุณลักษณะผูบริหารท่ีพึงประสงคดานมนุษยสัมพันธจึงเปนสิ่งสําคัญในการผลักดัน ใหงานประสบ
ผลสําเร็จ สวนการรูจักใหอภัย ไมคิดรายตอผูอื่น เปนสิ่งที่ควรยึดปฏิบัติในการอยูรวมกันในสังคม การใหอภัยเปน
คุณธรรมสําคัญอยางหนึ่งในมนุษย ศาสนาอิสลามถือวาการใหอภัยนั้น เปนคุณธรรมอันย่ิงใหญ เนื่องจากสังคม
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มนุษยเปนสังคมที่หลากหลายยอมตองมีการละเมิด การเบียดเบียนและการกระทบกระทั่งกันอยางหลีกเลี่ยงไมได  
ดังนั้นการใหอภัยกัน จึงเปนสิ่งเดียวที่จะทําใหสังคมมนุษยเปนสังคมที่นาอยู มีแตความสงบสุขและความสมานฉันท 
คนที่ใหอภัยก็มีความสุขและคนท่ีไดรับการใหอภัยก็มีความสุขเชนเดียวกัน ดังคํากลาวที่วา “ผูฉลาดยอมไมโกรธ ผูที่
จะประสบความสําเร็จตองรูจักใหอภัย”สอดคลองกับแนวคิดของ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544 : 21-22) ที่วา ผูนํา
ที่ดีจะตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี และแนวคิดของ สมพร สุทัศนีย  : 15-18) ที่วา ผูบริหารใชเวลารอยละ 50-75 
ของการทํางานท่ีเก่ียวของกับคน ผูบริหารจําเปนตองใชกลวิธีในการสรางมนุษยสัมพันธ เพื่อใหเกิดความ 
รวมมือรวมใจ สามารถทํางานจนบรรลุเปาหมายได นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงาน วิจัยของ นิตยา ฤทธ์ิอินทร 
(2551: 51) ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามทัศนะของครู ในอําเภอหัวหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พบวา คุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงค ดานมนุษยสัมพันธ อยูในระดับเห็นดวย 
มากที่สุด ธิติมา เอมะ (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 
รายดาน เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถใน
การบริหารงาน ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานวิชาการ  

 2.4 ดานบุคลิกภาพ ตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด          
สวน รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ลักษณะการเปนผูนํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลิกภาพของผูบริหาร เปน
องคประกอบท่ีสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอการบริหารองคกร ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ
จะตองมีบุคลิกภาพที่สามารปรับตัว ใหเขากับยุคสมัยไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของบุษบา คํานนท (2559 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานความเปนผูนํา มีความพึงประสงค มากที่สุด ถวิล มาตร
เลี่ยม (2544: 121-123) กลาววา ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองเปนผูที่มี บุคลิกภาพดี โดดเดน สอดคลองกับเต็ม
สิริ ทิพยจันทา (2553 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 5 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ ดานความรูความสามารถ 
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ และดานความเปนผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
 3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามทัศนะของครูในโรงเรียสตรีอางทอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ดานทักษะการบริหาร ดานมนุษยสัมพันธและดานบุคลิกภาพ จําแนกตามอายุและประสบการณในการทํางาน 
สามารถอภิปราย ผลการวิจัยไดดังนี้ 
   3.1 จําแนกตามอายุ คุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามทัศนะของครูในโรงเรียนสตรีอางทอง 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมและรายดาน 3 ดาน ไดแก ดานทักษะการ
บริหาร ดามนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ครูผูสอนเห็น วาระดับชวงอายุ ไมมีผลตอระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา หมายความวา 
ทุกคนในสถานศึกษามีความเห็นในลักษณะเหมือนๆกัน นอกจากน้ีแลว ผูบริหารสถานศึกษายังไดรับการพัฒนาดวย
การฝกอบรมใหมีความรูความสามารถ อีกทั้งไดผานการอบรมพัฒนาตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอยางทั่วถึง 
และจากการปฏิรูปการศึกษาสงผลให ผูบริหารไดรับการประเมินความรูและประสบการณ ผานการอบรม เตรียม
ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานตําแหนง ซึ่งอาจสงผลใหผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะ
ดังกลาวไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของเต็มสิริ ทิพยจันทา (2553 : บทคัดยอ) เรื่อง คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 5 ดาน ไดแก        
ดานบุคลิกภาพ ดานความรู ความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ และดานความเปนผูนํา        
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โดยจําแนกตามอายุ ผลการวิจัย พบวา ครูที่มีอายุตางกันมีความเห็นท้ังในภาพรวมและรายดาน  ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคุณลักษณะดาน คุณธรรม จริยธรรม เม่ือจําแนกตามชวงอายุ กลับมี
ความคิดเห็นแตกตางกัน สอดคลองกับ อุมาพรรณ ทรงวิวิฒน (2556 : 90) ไดศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ปจจัยที่สงผลตอระดับคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก 
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 352 คน ผลการศึกษาพบวา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณธรรม จริยธรรม จําแนกตามอายุ ที่แตกตางกัน พบวา คุณธรรม จริยธรรม ใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูอายุที่แตกตางกัน ตางก็มีประสบการณชีวิตของ
แตละคนท่ีแตกตางกัน ดังนั้นทัศนะ ในดานคุณธรรม จริยธรรม จึงมีมุมมองแตกตางกันไป 
  3.2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา คุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามทัศนะ
ของครูในโรงเรียนสตรีอางทอง สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวม และ ดานทักษะการ
บริหาร ดานมนุษยสัมพันธ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในปจจุบัน
ผูบริหารสถานศึกษาไดบริหาร ไดกําหนดแผนงานและโครงการใหมๆ อยูเสมอ มีวิสัยทัศนทีกวางไกลและกาวทันตอ
วิทยาการใหมๆ ที่มีตอความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและสงเสริมใหโอกาส
ทุกคนไดมีสวนรวมในการแกปญหา ใหเกียรติและมีความเปนกันเองแกผูรวมงานดวยความจริงใจ ใหกําลังใจและ
ยอมรับผูใตบังคับบัญชาอยางมีเหตุผล และยุติธรรม นอกจากนี้ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถเขาถึงองคความรูเกี่ยวกับศาสตรในการบริหารไดงายยิ่งขึ้น ทั้งตามสื่อออนไลนตางๆ สื่อสิ่งพิมพ 
ตลอดจนงานวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทัศนะของบุคคลตางๆ อันเปนขอมูล
สําคัญที่จะชวยใหผูบริหารนําไปเปนขอปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูบริหารสถานศึกษา ดังนั้นจึงอาจเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหทัศนะคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง ในภาพรวม และรายดาน ไดแก ดานทักษะการบริหารและดานมนุษย
สัมพันธ ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ ทรงสวัสดิ์ แสงมณี (2553 : 59) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความตองการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม ดาน
ความสามารถในการบริหาร ดานภาวะผูนํา และดานวิชาการ เม่ือจําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา 
ประสบการณนอยและประสบการณมาก ไมแตกตางกัน เพ่ิมศักดิ์ เพ่ิมประยูร (2552 : 65-66) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาลพบุรี จําแนกตามประสบการณ พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ไมแตกตางกัน สวนคุณลักษณะที่พึงประสงคดาน
คุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลิกภาพ เมื่อจําแนกตามประสบการณพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทงสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เมื่อมีประสบการณในการทํางานเพ่ิมขึ้นทําใหทัศนะท่ีมีตอคุณลักษณะผูบริหารที่พึง
ประสงคเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ รุงกานต มณีฉาย (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที
พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดย
เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณในการทํางาน เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานบุคลิกภาพ แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาคนควาไปใช  

จากผลการวิจัยคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชดังนี้ 

1.1 เปนแนวทางใหกับผูบริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหนาที่เปนแบบอยางที่ดีแก
ผูใตบังคับบัญชาตอไป ทัง้นี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  

1.2 สามารถนําขอมูลที่คนพบไปใชในการวางแผนกําหนดนโยบายและจัดการบริหารภายในโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
สถานศึกษาของเอกชน 

2.2 ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.3 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามสภาพจริง ควบคูกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู เพ่ือใหทราบถึงจุดที่ควรพัฒนาอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ตรงจุดและ
เหมาะสมตอไป 
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องคประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน 

ELEMENTS OF GOOD GOVERNANCE IN SCHOOLS 

ผูวิจัย   เอกชัย จันทรทอง 
    สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ 
 

บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคในการนําเสนอวาหลักธรรมาภิบาลนั้น มิไดเปนหลักการท่ีเปนสากล หากแต

ตองนําไปปรับใช ใหสอดคลองกับบริบทของสังคม ซึ่งในกรพีองคการประเภทโรงเรียนนั้น หลักธรรมาภิบาลที่
นาจะมิความสอดคลองเหมาะสม กับบริบทของโรงเรียนควรประกอบไปดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา หลักความมั่นคง และหลักเปาหมาย
สอดคลองตอสังคม ซึ่งทั้งแปดหลักการนี้จะบูรพาการอยูในการบริหารงาน ของโรงเรียนและนําไปสูเปาหมาย
สุดทายของการจัดการศึกษา คือ การทําใหผูเรียนมีคุณภาพ คือ เปนคนดี คนเกง และคนมี ความสุข นอกจากนี้
ยังขวยแกัIขปญหาการบริหารงานภายในองคการไดอีกดวย  
 
คําสําคัญ : ธรรมาภิบาล, หลักคุณธรรม, หลักการมีสวนรวม 

 
ABSTRACT

The purpose of this article was to present that good governance is not an 
international principle, but it should be applied to fit with social contexts. เท schools, 
appropriate good governance, which is relevant to schools, should consist of rules of law, 
morality, transparency, participation, accountability, value for money, security and 
relevance principles. When all of those principles are applied to school administration, it 
surely takes education to the goal which is high-quality learners: good, smart and happy 
learners. Besides, good governance can help solve any difficulties in organizational 
administration.

Keyword (s) : Good governance, ethics, principles of participation
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บทนํา 
ปจจุบันธรรมาภิบาลเปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย โดยมีจุดกําเนิดจากขอสรุปของที่

ประชุมองคการให ความชวยเหลือระหวางประเทศในชวงตนทศวรรษท่ี 1990 อันไดแก ธนาคารโลก (World 
Bank) องคการพัฒนาแหง สหประซาชาติ (UNDP) และองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) เปนตน (สุจิตรา บุพยรัตพันธุ, 2549) สําหรับประเทศไทย วิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ทําใหรัฐบาล
เห็นความสําคัญของการสรางธรรมาภิบาลเพื่อปรับปรุง ระบบราชการใหตอบสนองกับความตองการของประซา
ซนไดดียิ่งขึ้นและแกปญหาของประเทศไดดวย (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน , 2551)โดยปรากฏครั้งแรกใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ. 2540-2544) และเกิดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2542 ตอมาพัฒนามาเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีพ.ศ.2546เพ่ือใหการ บริหารงานของหนวยงานของรัฐบรรลุเปาหมายสูงสุด คือ ประเทศชาติเกิดความ
เจริญกาวหนา มั่นคง และประซาซนมีคุณภาพ ชีวิต,ที่ดี'ขึ้น (วิรัช วิรัซนิภาวรรณ. 2549)  

  

เน้ือหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 

39 ไดกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการ บริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การ 
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ การศึกษาโดยตรง และในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ในมาตรา 35 ยัง กําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาชั้นพ้ืนฐานเฉพาะท่ีเปน โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เพื่อใหการบริหารงานสถาน- ศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ และมีความเขมแข็ง (กลุมวิจัย พัฒนากฎหมายคดี
ความและนิติการ, 2546) โดยนัยนี้การ บริหารงานโรงเรียนอยางมีธรรมาภิบาลจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
นอกจากนี้ยังมีการนําแนวการบริหารโดยไขโรงเรียน เปนฐาน (School-Based Management: SBM) มาใช ซ่ึง 
มีหลักการสําคัญ ไดแก หลักการกระจายอํานาจ หลักการ มีสวนรวม หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประซา
ซน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบถวงดุล (อุทัย บุญประเสริฐ , 2542; สมคักด ดลประสิทธิ์, 
2554) ซ่ึงหลักการ บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นถือไดวาสอดคลองกับ หลักการชองธรรมาภิบาล 

จากที่ไดศึกษางานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในโรงเรียน พบวา ยังไมมีการศึกษา
องคประกอบของ ธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการบริหารงานโรงเรียน เพราะมักใชการวัดธรรมาภิบาลจาก 6 
หลักชองระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
อันไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา (แมระเบียบสํานักนายก,ๆ ตังกลาว จะถูกยกเลิกไปแลวก็ตาม) มาเปนตัวขี้วัดธรรมาภิบาลใน
โรงเรียน จึงอาจเกิดขอกังชาถึงความครอบคลุมหรือสอดคลอง ชองหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการกับบริบทชอง
โรงเรียน ตังนั้นบทความนี้จึงศึกษาและเสนอองคประกอบของธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
โดยแบงการนําเสนอ ออกเปนสองสวน คือ สวนที่หนึ่ง วาดวยเหตุผลที่องคประกอบ ธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
ควรแตกตางจากองคการประเภท อ่ืนๆ สวนที่สองวาดวยองคประกอบชองธรรมาภิบาลในโรงเรียนที่เหมาะสม
กับการบริหารงานโรงเรียน แลวจึงนําสูบทสรุปเหตุผลที่องคประกอบธรรมาภิบาลในโรงเรียนควรแตกตางจาก
องคการประเภทอ่ืน 

แมแนวคิดธรรมาภิบาลจะเปนแนวคิดที่มีประโยชน แตดวยความสลับซับชอนและความหลากหลายใน
แตละ ประเทศ ทําใหการจะสรางตัวแบบเดียวของธรรมาภิบาลเปนไปไดยาก การจะมีตัวแบบในลักษณะท่ีเปน
การตัดเสื้อโหล ขนาดเดียวใสไดทั้งหมด (One-Size-Fits-All) นั้นเปนไปไมได เพราะแตละประเทศลวนแตมี
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ความแตกตางในบริบทและ ประวัติศาสตรชาติของตนเอง เชน สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีในประเทศ แถบเอเชีย แตอาจจะ
ไมเหมาะคับประเทศอื่นในแถบแอฟริกา (Grindle, 2010) ดังนั้น เพื่อท่ี'จะสรางธรรมาภิบาลท่ีดีกวา (Better 
Governance) แตละประเทศจึงตองมีความเต็มใจที่ จะเรียนรูจากประสบการณในอดีตและปรับปรุงแนวทาง
ตางๆ เพื่อใหสอดคลองคับสถานการณชองแตละหองที่ชองตน (Park, 2004) มากกวาการพยายามนําธรรมาภิ
บาลแบบสากลมาใชโดยการปรับใช 

สําหรับธรรมาภิบาลในประเทศไทยนั้น กระทรวงมหาดไทยไดมีการเสนอองคประกอบของธรรมาภิบาล
แตกตางไปจากภาพใหญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี โดย สุดจิต นิมิตกุล (2543) เพราะกระทรวง 
มหาดไทยนั้นเปนหนวยงานหลักดานบําบัดทุกขบํารุงสุขชอง ประซาซนโดยทั่วไป จึงตองมีหลักธรรมาภิบาลท่ี
สอดคลองคับ ภารกิจชองหนวยงาน (นิยม รัฐอมฤต, 2551) ที่ประกอบไป ดวยหลัก 11 ประการ คือ การมีสวน
รวม ความยั่งยืน ประซาซนมีความรูสึกวาเปนสิ่งท่ีชอบธรรมและใหการยอมรับ มีความโปรงใส สงเสริมความ
เปนธรรมและความเสมอภาค มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการ บานเมืองและ
สังคมที่ดี สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ การอดทนอดกลั้นและการยอมรับ ดําเนินการตามหลัก นิติธรรม 
ความรับผิดขอบ และการเปนผูกํากับดูแล (สุดจิต นิมิตกุล, 2543) 

ในการนี้หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ก็มีไดตรงคับหลักธรรมาภิบาลของ
สากลเสียทีเดียว เชน หลักธรรมาภิบาลชองธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหง เอเชีย (ADB) ก็มีเพียง 5 หลักการ คือ 
หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส หลักความสามารถ คาดการณได และความเชื่อมโยง
ระหวางองคประกอบทั้ง 4 หรือหลักการชอง UNESCAP มี 8 ประการ คือ การมีสวนรวม หลักนิติธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบ ความเห็นพอง ตองคัน ความเปนธรรมและความครอบคลุม ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และความพรอมรับผิด เปนตนนอกจากนี้ องคกรในตางประเทศยังมีการตีความ ธรรมาภิบาลใน
แบบของตนเอง ดังเซน JICA ของประเทศ ญ่ีปนจะตีความธรรมาภิบาลในเซิงประสิทธิภาพของรัฐใน การบริหาร
และการตอบสนองความตองการของประซาซน รวมทั้งแนวการพัฒนาท่ียั่งยืน การมีสวนรวมและความ ยุติธรรม
ทางสังคม ซึ่งเปนการตีความที่แตกตางจากแนวคิด ธรรมาภิบาลของอเมริกา (ยุค ศรีอาริยะ , 2541) ซ่ึงการนํา 
ความคิดธรรมาภิบาลในแบบสากลมาใขโดยไมมีการปรับนั้น ไดรับการวิพากษวิจารณจากนักวิซาการบางกลุม 
เซน โกวิทย กังสนันท (2552) วาการจะนําแนวคิดและหลักการธรรมาภิบาลภาครัฐไปประยุกตใชในโลกความ
เปนจริงนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยรองรับเนื่องจากหลายสวนของธรรมาภิบาล เกี่ยวของกับพื้นฐานทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และ วัฒนธรรมทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทสังคมไทย การจัดการสาธารพะของไทย
มักจะเนนการลอกเลียนแบบและ กระทําอะไรแบบงาย ๆ จึงมองขามความสําคัญของความรู ความเขาใน
ระดับพื้นฐานและความสัมพนัธในดานตาง ๆ ที่ ซับขอน 

ในกรพีขององคการประเภทโรงเรียนก็เซนเดียวกัน การสรางตัวแบบธรรมาภิบาล 6 หลักขึ้นมาซ่ึงเปน 
ธรรมาภิบาลในภาพใหญระดับซาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนั้น เม่ือนํามาใชกับบริบทของโรงเรียนแลวก็
อาจ ตองมีการปรับใหมีความแตกตางออกไปจากภาพใหญบาง ท้ังนี้ หากพิจารณาถึงความแตกตางระหวาง
องคการประเภท โรงเรียนกับองคการอ่ืนๆ แลว จะพบวาองคการประเภท โรงเรียนมีความแตกตางจากองคการ
ประเภทอื่นๆ ไมวาจะ มองในแงเปาหมายขององคการหรือโครงสรางการบวิหารงาน ขององคการก็ตาม 

ความแตกตางในแงหนาที่และเปาหมายขององคการนั้น หากเปนองคการโดยทั่วไป เชน องคการเอก
ซน หนาที่ของ องคการ คือ การผลิตสินคาหรือบริการ โดยมีเปาหมาย คือ เรื่องของผลกําไร ซึ่งเปนเรื่องของผล
ประโยซนสวนบุคคล (Private Interest) (เกรียงคักดี้ เจริญวงศคักดี้, 2551) หาก เปนองคการภาครัฐ คุณคา
พื้นฐานของการงานภาครัฐใดๆ จําเปนตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) และความพรอมท่ี
จะใหตรวจสอบได (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2547) หรือ อาจ
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เรียกไดวา การบวิหารงานภาครัฐเปนการบวิหารงานเพ่ือ ตอบสนองความตองการหรือความพิงพอใจของ       
ประซาซน 

โรงเรียนมีหนาที่สําคัญ โดยทั่วไป คือ การใหการศึกษาในลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจง และตองมีวิธีการ
เฉพาะ เชน สอนใหอานหนังสือออก เขียน หนังสือเปน คํานวณคิดเลขได (ไพฑูรย สินลารัตน , 2552) รวม ถึง
เตรียมนักเรียนใหเปนคนตี ใหมีวัฒนธรรม และสามารถ ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข (วิชัย ตันคิริ , 2547; 
ธร สุนทรายุทธ, 2551) โดยมีความมุงหมายหรือเปาหมายของ การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 6 ซ่ึงกลาวถึงการจัดการศึกษาวาตองเปนไป เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารง ชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข หรืออาจกลาว อยางสรุปสั้นๆไดตามคูมือการบวิหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เปนนิติ
บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการไดวา เปาหมายใน การจัดการศึกษา คือ ทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมี      
ความ สุข (กลุมวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ, 2546) นอกจากน้ี หากมองในแงการแบงโครงสราง
องคการ โดยจําแนกตามหนาที่แลว (Functional Classification) แลวจะพบวาองคการประเภทโรงเรียน
โดยทั่วไปมีการบวิหาร งานประกอบไปดวยสี่สวนหลักๆ คือ การบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ บริหาร
วิชาการ และบริหารทั่วไป โดย องคการประเภทโรงเรียนมีความแตกตางจากองคการทั่วๆไป คือ เรื่องการบ
วิหารวิชาการ เพราะในองคการประเภท โรงเ รียนนั้น งานวิชาการถือเปนหัวใจของการบวิหาร              
(ไพฑูรย สินลารัตน, 2553) ถือเปนงานหลักของการบวิหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด 
มาตรฐานและคุณภาพของ สถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจาก งานวิชาการเกี่ยวของ
กับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของสถาน - ศึกษา        
(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553) 

การบวิหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลนั้นควรมีความแตกตางไปจาก ธรรมาภิบาลขององคการ
ภาครัฐอื่นๆ เพราะอยางนอย ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลภายในองคประกอบก็นาจะมีความแตกตาง ออกไปจาก
องคการทั่วไป ซึ่งธรรมาภิบาลท่ีกําหนดจากภาค รัฐไมวาจะเปนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การบ
วิหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 หรือ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบวิหาร
กิจการ บานเมืองที่ตี พ.ศ. 2546 ก็ตาม ลวนแตเปนหลักการที่รับมา จากธรรมาภิบาลสากล อันเนื่องมาจาก
วิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ทําใหรัฐบาลไทยมีความจําเปนตองรับความ ชวยเหลือทางการเงินจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย   
(Asian Development Bank: ADB) ทําใหองคกรใหความชวยเหลือทางการเงินเหลานี้ไดผูกติดเงื่อนไข สําคัญที่
รัฐบาลไทยตองสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐใหเปนรูปธรรมเพ่ือสามารถนําเงินมาใชคืนชําระแก
องคกร ทางการเงินเหลานั้นไต 

จะเห็นไดวา หลักธรรมาภิบาลของภาครัฐไทยมีขึ้นเพ่ือแกปญหาการทุจริต คอรรัปชั่น เพื่อนําเงินมา
ชําระคืน องคการทางการเงินเหลานั้น แตองคการประเภทโรงเรียนมีความแตกตางจากองคการประเภทอื่นๆ ทั้ง
การบริหารงานซ่ึงมีสวน ที่แตกตางจากองคการอื่นๆ (เซน งานวิชาการ) ดังนั้น การนําธรรมาภิบาลมาใซใน
โรงเรียนจะตองมุงไปสูเปาหมายหรือผลลัพธ คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ คือ เปนคนดี คนเกง และคนมี
ความสุข ในขณะเดียวคันก็ตองแกปญหาตาง ๆ ภายในโรงเรียน โดยที่ปญหาภายในโรงเรียนนั้นอาจเกิดและ
สงผลกระทบคับเฉพาะบริบทของโรงเรียนเทานั้น 

ธรรมาภิบาลในโรงเรียน จะมีองคประกอบที่แตกตางไปจากองคการ โดยทั่วๆ ไป ซึ่งผูเขียนจะได
กลาวถึงองคประกอบของธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการบริหารงานโรงเรียนในสวนถัดไป 
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องคประกอบของหลักธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมกับการบริหารงานโรงเรียน 
จุดรวมสําคัญของธรรมาภิบาล คือ การใหความสําคัญกับการมี สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไมวา

จะเปนภาครัฐภาคเอกขน และภาคประซาสังคมใหมีปฏิสัมพันธกัน และเกิดการถวงดุล พลังตางๆ ของทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกซน และภาคประซาสังคม แตหากพิจารณาในสวนขององคประกอบของธรรมาภิบาลนั้น ความเห็นของ
องคการระหวางประเทศ และนักวิชาการ ทั้งที่เปนซาวไทยและซาวตางชาติ ตางระบุองคประกอบของธรรมา - 
กบาลที่ไมไดมีลักษณะเหมือนคันทุกประการ (ดังปรากฏในตารางท่ี 1) ทั้งนี้ อาจเปนเพราะนักวิชาการสวนใหญ
ไมเชื่อวา ลักษณะ ของตัวแบบเดียวจะสามารถนํามาใชไดหมดทุกภาคสวน จึงทําใหภาพของธรรมาภิบาลที่
ปรากฏมีความแตกตางคันไปบาง แตยัง คงไวซึ่งสาระที่เปนหัวใจสําคัญของธรรมาภิบาล นั่นคือ เรื่องของ
หลักการมีสวนรวม ความรับผิดขอบ ความโปรงใส หลักนิติธรรม ซึ่งมีการกําหนดมิติเหลานี้เปนองคประกอบของ
ธรรมาภิบาล เพราะมีแนวคิดที่อยูเบื้องหลังคือแนวคิดประชาธิปไตยที่ตองการ สงเสริมบทบาทของประซาซนใน
การเชามามีสวนรวมในการบวิหารการปกครอง การทําใหการบริหารมีความโปรงใส มีความ รับผิดชอบที่จะ
พรอมใหตรวจสอบได และบริหารงานโดยตั้งอยูบนหลักของกฎหมาย กอปรคับแนวคิดเสรีนิยมท่ีเนนการลด 
กฎระเบียบของภาครัฐลง และยังมักจะปรากฏเรื่องของการมองถึงความคุมคาหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งเปนแนวทาง ของการจัดการภาครัฐแนวใหมที่เชามาสอดแทรกอยูในเนื้อหาของธรรมาภิบาลอีกดวย 
 

สรุป 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดอาจนําไปสูบทสรุปไดวา ธรรมาภิบาลแมจะเปนหลักการท่ีดี แตการนําไปใชใน
องคการ อื่นๆ ควรมีการนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทขององคการ นั้น  ๆ ซ่ึงในกรณีชองโรงเรียนนั้น ธรร
มาภิบาลในโรงเรียนนํา จะประกอบไปดวยหลักการอยางนอย 8 ประการ คือ หลัก นิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดซอบ หลักความคุมคา หลักความมั่นคง และหลักเปาหมาย
สอดคลองตอสังคม ซึ่งหลักการทั้ง 8 ประการ จะตองนําไปใชบูรณาการในการบริหารงานโรงเรียนทั้งสี่สวน คือ 
การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร งบประมาณ และการบริหารทั่วไป ซ่ึงผลลัพธสุดทายจะ
นํา ไปสูการมีผูเรียนที่มีคุณภาพ คือ เปนคนดี คนเกง และคนมี ความสุข อีกท้ังยังชวยแกัใฃปญหาในการ
บริหารงานองคการ ไดอีกดวย  
 

กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิชาการนี้ บรรลุตามวัตถุประสงคไดดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหจากคณาจารยใน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ที่ไดอนุเคราะหใหคําปรึกษา เสนอแนะการเขียนบทความทางวิชาการดวยดี
มาตลอด ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนบานรังแตน ที่อํานวยความสะดวกตลอดจนใหคําปรึกษา ขอขอบคุณ
ผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบความสมบูรณถูกตอง ท่ีเสียสละเวลาในการตรวจสอบ
เครื่องมือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ ทําใหการวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นี้ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตาม เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
อําเภอประคลองหาด จํานวน 441 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวนกลุมตัวอยาง 205 คน โดยตาราง
ของ Krecie and Morgan เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.97 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแตกตาง
โดยใชคาที และคาเอฟ และทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของ เชฟเฟ ผลการวิเคราะหขอมูล (1) ความพึงพอใจตอ
พฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรู ของ ผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลองหาดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต1 อยูในระดับมากที่สุด (2) ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกร
แหงการเรียนรู ของ ผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 1จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ทางสถิติ 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ / พฤติกรรมการบริหาร / องคกรแหงการเรียนรู / ผูบริหารสถานศึกษา 
 
ABSTRACT

The purposes of this study were 1) Satisfaction Study On Organizational 
Learning Management Behavior. Of The Administrators Of Khlong Hat District School. 
Sakaeo Primary Educational Service Area 1. By Gender, Age, Qualification, Experience. 
The study population were teachers teachers and personnel in Khlong Hat District 
educational institutes. A sample size of 205 was determined using the Krejcie and 
Morgan’s table. The Inturement used for colleation data was a rating scale quetionire. 
The confidence level of reliability was 0.97. Statistictias used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation, t-test as well as F-test for testing a means 
difference. The findings of the study were as follows. (1) Satisfaction Study On 
Organizational Learning Management Behavior. Of The Administrators Of Khlong Hat
District School. Sakaeo Primary Educational Service Area 1At the highest level. (2) 
Satisfaction Study On Organizational Learning Management Behavior. Of The 
Administrators Of Khlong Hat District School. Sakaeo Primary Educational Service Area 
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1By Gender, Age, Qualification, Experience The overall and individual aspects were not 
statistically different. 

Keywords: Satisfaction, organizational learning, management behavior, school 
administrators.

บทนํา 
ระบบการศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และมีความสามารถที่จะ

ปรับตัวใหเขากับสังคม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ การจัดการศึกษาในประเทศไทยที่ผานมามีความ
พยายามที่จะดําเนินการอยางจริงจังมาโดยตลอด โดยสวนงานที่เกี่ยวของมีการพัฒนาและปรับปรุงแกไขมา
ตลอด แตก็ยังมีปญหาอุปสรรคในการบริหารและการจัดการศึกษาหลายประการ สถานศึกษาซึ่งเปนสถาบันทาง
สังคมที่มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้นภารกิจที่สําคัญของสถานศึกษานัน้ จําเปนตองมีการพัฒนา
องคกรใหมีความสอดคลองกับการเรียนรูในอนาคต โดยตองปรับตัวใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมากกวาองคกร
รูปแบบอ่ืน เพื่อกาวไปสูศตวรรษใหมโรงเรียนตองมีการปรับกระบวนทัศน เพ่ือใหสอดรับกับการเปนองคกรแหง
การเรียนรู และปรับเปลี่ยนไปสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูในอนาคต ผูที่บทบาทสําคัญในการปรับบทบาท
องคกร คือ ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกลุมใหทําหนาท่ีเปนตัวแทนของกลุมเพื่อ
ดําเนินงานภายในโรงเรียน ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการตามวิถีทางและขอบเขตที่องคการไดกําหนดไว  

ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงพฤติกรรมการบริหารงานที่เปนบทบาทการปฏิบัติ โดยคํานึงถึง
ปจจยัที่มีผลตอการปฏิบัติงานซ่ึงเปนผลดีตอการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เพราะการไดรับการรับรองจาก
องคกรประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกนั้นขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูนําองคการ 
เปนตัวเชื่อม ประสาน ควบคุม และจัดการใหดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายองคการ การท่ีจะสามารถพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้น ผูบริหารหรือผูนําตองมีนโยบาย และวิสัยทัศน ท่ีเนนการเรียนรู
เปนหลัก ซึ่งองคกรแหงการเรียนรูในที่นี้จึงหมายถึงกระบวนการบริหารจัดการของผูนําและสมาชิกทุกคนของ
องคการ พรอมใจพัฒนาตนเองและองคการดวยการสรางวิสัยทัศนรวมกัน วิสัยทัศนจะเปนแมบทในการพัฒนา 
เปนเข็มทิศที่นําไปสูเปาหมาย พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลให
สถานศึกษาไดชื่อวาเปนองคการแหงการเรียนรูมากนอยเพียงใด  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต เพ่ือเปนขอมูลใหผูที่มีสวนเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการปรับปรุง การ
กําหนดนโยบาย และวางแผนสงเสริม พัฒนาสถานศึกษาตอไป รวมถึงงานวิจัยนี้  จะเปนกระจกสะทอนให
ผูบริหารสถานศึกษาเห็นพฤติกรรมการบริหารของตนเอง รวมท้ังจะเปนประโยชนตอการเสริมสรางและขยาย
องคความรูใหม ๆ นําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุง 
สถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรูที่เกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืนในอนาคต 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของในการศึกษาคร้ังนี้ โดยศึกษาถึงทฤษฎีความพึงพอใจ ซ่ึงมีนักวิชาการไดกลาวถึง
เก่ียวกับทฤษฎัดังกลาวไวหลายทาน Herzberg (2532) ไดศึกษาทฤษฎีจูงใจค้ําจุน (Motivation Maintenance 
Theory) หรือ ทฤษฎีจูงใจสุขอนามัย (Motivation Hygiene Theory) เปนทฤษฎีที่ชี้ใหเห็นถึงปจจัยสําคัญ 2 
ประการ ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยทั้งสองไดแก ปจจัยจูงใจ 
(Motivation Factor) และปจจัยสุขอนามัย หรือ ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factor) ทฤษฎีของ Maslow (1954) 
ไดตั้งทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับการจูงใจ โดยมีสมมติฐานวามนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด เมื่อความ
ตองการใดไดรับการตอบสนองแลวความตองการอยางอื่นก็จะเขามาแทนที่ ความตองการของคนเราอาจจะ
ซ้ําซอนกัน ความตองการอยางหนึ่งอาจจะยังไมทันหมดไป 
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การศึกษายังไดรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู โดยแนวคิดของ คารวิน (Garvin) ได
กลาวถึงประกอบหลักขององคกรแหงการเรียนรู จะตองมีทักษะหลัก 5 ประการ ประกอบดวย วิธีการแกไขอยาง
เปนระบบ (Systematic Problem Sovling) การทดลองใชวิธีใหมๆ (Experimentation) การเรียนรูจาก
ประสบการณของตนเองและเร่ืองราวในอดีต (Learning from part Experience) การเรียนรูจากประสบการณ
และวิธีการทีดีที่สุดของผูอื่น (learning from others) และการถายทอดความรูอยางรวดเร็ว (transferring 
knowledge) สําหรับแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาจากทัศนะของปเตอรเซงเก (Peter Senge) ไดนํา
เสนอแนะวาองคการที่ตองการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูดังกลาวตองอาศัยตัวแบบการเรียนรู 5 ประการ 
เพราะเซงเกเช่ือวาการคิดอยางเปนระบบนั้นเปนกลไกสําคัญหรือเปนเสาหลักในการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งหลักการแหงการเรียนรู 5 ประการของเซงเก (Lunenburg & Ornstein, 2012; พิชายรัตนดิลก ณ ภูเก็ต. 
2552) สามารถนํามาประยุกตใชกับองคการทางการศึกษาพอสรุปไดดังนี้ 1. การคิดเชิงระบบ (Systems 
thinking) 2.การเปนนายแหงตน (Personal mastery) 3.วิสัยทัศนรวม (Shared vision) 4. การเรียนรูเปนทีม 
(Team learning) และ 5. ตัวแบบแหงจิต (Mental model) เปนแบบแผนความคิดความเชื่อที่ฝงลึกในตัว
บุคคลที่มีอิทธิพลตอมุมมองสวนตัวมุมมองตอองคกรและพฤติกรรมการแสดงออกบุคคลสองคนท่ีมีตัวแบบแหง
จิตตางกันเมื่อสังเกตเหตุการณเดียวกันก็จะอธิบายสิ่งนั้นไดแตกตางกันเพราะวามองรายละเอียดแตกตางกันจึง
เห็นไดวา ซึ่งผูศึกษาไดศึกษาถึงองคประกอบของพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรู 5 ดาน  ซึ่ง
ประกอบดวย ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิดอาน ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูเปน
ทีม และดานความคิดเชิงระบบ ซ่ึงเปนคุณลักษณะสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารองคกรแหงการ
เรียนรู 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodogy) 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา

อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบ
สํารวจความคิดเห็น (Survey Research) สําหรับประชากร ไดแก ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อําเภอประ
คลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 จํานวน 441 คน โดยใชขอมูล 1 
พฤศจิกายน2559 จากกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 1 กลุม
ตัวอยาง ไดแก ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม
ประเภทสถานศึกษา และใชเกณฑกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดขนาดของเครซี่ และมอรแกน (Krejcie 
& Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 205 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) สวนตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหาองคการแหงการเรียนรู
ของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัยตามขั้นตอนดังนี้  ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กําหนดกรอบ
แนวคิดในการสรางเครื่องมือ สรางเครื่องมือในการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกร
แหงการเรียนรู เสนอรางเครื่องมือ ตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ นําเครื่องมือท่ี
ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา(Content Validity) โดยมีคาIOC ตั้งแต.67–
1.00 นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) การนําเครื่องมือไปทดสอบครั้งนี้ไดคา เทากับ .97 และนําเครื่องมือที่
ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาได ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึง
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความ
สมบูรณของคําตอบ จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห โดยการการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 1 ดําเนินการดังนี้ ตรวจดูความสมบูรณของแบบสอบถาม นํา
แบบสอบถามที่สมบูรณทุกฉบับมาใหคะแนน วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสถิติ ดวยการคํานวณทางเครื่อง
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป นําผลการคํานวณมาวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมายที่ตองการศึกษาตอไป สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชคาสัมประสิทธิแอลฟา ( Alpha 
Coefficient) หาคาสถานภาพสวนบุคคล ใชคาความถี่ รอยละ หาคาความคิดเห็นของ (กลุมตัวอยาง) ใชคาเฉลี่ย 
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ (กลุมตัวอยาง) โดยทดสอบคาทีเมื่อเปรียบเทียบตัวแปรเพียง 2 ตัว แตถา
เปรียบเทียบตัวแปรต้ังแต3 ตัว ใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จะนําคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูไปทําการทดสอบโดยวิธีเซฟเฟ 
 

ผลวิจัย (Results) 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร
สถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 สามารถสรุปใน
ประเด็นตาง ๆ ได ผลการศึกษาพบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อําเภอ คลองหาด 
จังหวัดสระแกว ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มี อายุ 36 – 45 ป มากที่สุดวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มากที่สุด ประสบการณในการทํางาน 5 – 10 ป มากที่สุด ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอพฤติ
กรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในเขตอําเภอคลองหาด มีความพึงพอใจพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร
สถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ภาพรวมอยูใน
ระดับ มากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่อําเอคลองหาด มีความพึง
พอใจตอพฤติกรรม ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือดาน
แบบแผนความคิดอานอยูในระดับมากท่ีสุดรองลงมาคือดานความคิดเชิงระบบ และดานความรอบรูแหงตน และ
ดานการเรียนรูเปนทีม และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหง
การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว 
เขต 1 ดานแบบแผนความคิดอานในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอพบวาคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือขอที่ 7 รอบรูในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และ ขอท่ี 8 สรางความตระหนักและวิสัยทัศน
ที่กาวไกลในหนาที่ใหแกบุคลากร มีคาเฉล่ียนอยที่สุด อยูในระดับมาก ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในเขตพ้ืนที่อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกวมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของ
ผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ในดาน
ดานความคิดเชิงระบบในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 4
ปรับเปล่ียนทิศทางและกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันสวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือขอที่ 5 กําหนดกระบวนการพัฒนางานสถานศึกษาที่เปนระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคการแหง
การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว 
เขต 1ดานความรอบรูแหงตน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ ขอที่ 6 สนใจและแสวงหาโอกาสในการเขารวมกิจกรรมทางดานการศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
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ขอท่ี 9 สงเสริม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับตาง ๆ จากผลงานในการพัฒนา
ตนเองสําเร็จ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกวมีความพึง
พอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1ดานการเรียนรูเปนทีม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอที่ 1 สงเสริมใหบุคลากรทําความเขาใจรวมกันถึงความสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 9 สงเสริมให
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยางเหมาะสม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นท่ีอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหาร
องคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา  อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1ดานการมีวิสัยทัศน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ
ที่มีเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอที่ 1 กําหนดทิศทางในอนาคตของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของบุคลากร สวนขอที่
มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ขอที่ 8 สรางบรรยากาศใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันในสถานศึกษา ผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตัิงานในเขตพ้ืนที่อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 
ที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
คลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตาง
กันทางสถิติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นท่ีอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว  ท่ีมีอายุ
ตางกันไป มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลอง
หาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันทาง
สถิติโดยผูที่มีอายุตั้งแต 46 ป ขึ้นไป มีความพึงพอใจในระดับสูงกวาระดับอื่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อําเภอ คลองหาด จังหวัดสระแกว ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันไป มีความพึงพอใจตอพฤติ
กรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันทางสถิติโดยผูที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจในระดับสูงกวาระดับอ่ืน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นท่ี
อํา เภอคลองหาด จังหวัดสระแกว ที่มีประสบการณการทํางานตางกันไป  มีความพึงพอใจตอพฤติ
กรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันทางสถิติโดยผูที่มีประสบการณการ
ทํางาน 16-20ป มีความพึงพอใจในระดับสูงกวาระดับอื่น 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (Discussion and Suggestion) 
 จากการศึกษา พบประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 
 1. พฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาในแตละดาน โดย
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานแบบแผนความคิดอาน ดานความคิดเชิ งระบบ ดานความ
รอบรูแหงตน ดานการเรียนรูเปนทีม และดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ วันเพ็ญ เจริญแพทย 
(2545) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง พบวา พฤติกรรมการบริหารองคการแหงการ
เรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวม และรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณกาทํางานท่ีแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ ทิพยวรรณ รอดคุม (2548) ไดทําการวิจัยเรื่อง          
พฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว 
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เขต 1จําแนกตามประสบการณและขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนขาราชการครู จํานวน 
205 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น ตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารองคการ
แหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณกาทํางานท่ีแตกตางกัน และไมสอดคลองกับยุรดา 
อรรถธนสาร (2552) การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู 
บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวาระดับพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรูโดยรวมและรายดาน
มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้เพราะเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณกาทํางานท่ีแตกตางกัน 
  1.1 ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร สถานศึกษา 
อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ดานความรอบรูแหงตน คือ 
การสงเสริม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสกาวหนาในวิชาชีพของตน และ สงเสริมสนับสนุนใหผูใต
บังคับ บัญชาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ระดับตาง ๆ จากผลงานในการพัฒนาตนเองสําเร็จ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะปจจุบันการบริหารโรงเรียนผูบริหารตองเปนผูมีหนาท่ีในการนําแนวคิดใหม ๆ ไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนดานตาง ๆ ใหทันกระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ผูบริหารยุคใหมจะตองสงเสริม
ใหบุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ องคการจะประสบความสําเร็จไดนั้นบุคลากรขององคการตอง
เปนคนใฝรูอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ผูบริหารจึงสงเสริม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสกาวหนาใน
วิชาชีพของตน เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังที่ แบสสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990) กลาววา 
ความสําคัญของความรอบรูแหงตน การเรียนรูแตละคนเปนจุดเริ่มตนสําหรับองคการแหงการเรียนรู ซึ่งแตละ
องคการ วินัยหรือการฝกฝนเพื่อการเติบโตและการเรียนรู จะทําใหเขาสามารถขยายขอบเขตของการสรางสรรค
ใหองคการอยางตอเนื่อง องคการที่ประสบความสําเร็จ บุคลากรขององคการตองฝกฝนตนเองใหเปนผูใฝ รูอยู
ตลอดเวลา การเรียนรูตองทําทุกวันและตลอดชีวิต หลักการสําคัญของความรอบรูแหงตนโดยการพัฒนา
บุคลากรขององคการใหเปนบุคคลที่รอบรูนั้น จะตองพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
(Knowledge) ใหทุกคนไดมีแนวคิด (Concept) ท่ีจะนําไปจําลองสรางกรอบแนวคิดในการทํางาน 
(Conceptual Framework) เปนของตนเอง เพื่อไปประยุกตใชไดอยางแทจริง การพัฒนาบุคลากรใหมีความ
เขาใจ (Understanding) ในแนวคิดที่ไดเรียนรูตีความ แปลความ และขยายความในสิ่งท่ีเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด
นั้น ๆ และดังที่ มารควอดท และเรยโนลดส (Marquardt & Reynolds,1994) กลาววา วัฒนธรรมการเรียนรูใน
องคการ สมาชิกตองเรียนรูจากการกระทํา มีนิสัยใฝรู ศึกษาคนควา และเผยแพรความรูตอกันอยางฉันมิตร มี
แรงจูงใจสรางสรรคสิ่งใหมๆ อยูเสมอ ไดรับการสนับสนุนท้ังการเงินและขวัญกําลังใจจากผูบริหาร และมี
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรูประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ในการเรียนรูยางทั่งถึง มีการเก็บประมวล 
ถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเร็วและถูกตอง สรางเครือขายสรางฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทัศนีย อวรัญ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 
อําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารองคการ
แหงการเรียนรูในระดับมาก อันดับแรก คือ สงเสริม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสกาวหนาในวิชาชีพ
ของตน และติดตามรูทันสถานการณตาง ๆ อยูตลอดเวลา ซ่ึงปจจุบันกระแสความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ดานใน
สังคมเกิดขึ้นอยางรวดเร็วตลอดเวลา การที่องคการจะประสบความสําเร็จนั้น บุคลากรขององคการตองฝกฝน
ตนเองใหเปนคนใฝรูอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ผูบริหารจึงสงเสริม  สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาส
กาวหนาในวิชาชีพของตน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ ธัญญาพร ไชยปญญา 
(2551) ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอโคกสูง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา ผูบริหารมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดมี
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โอกาสกาวหนาในวิชาชีพของตนอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ปาลิกา นิธิประเสริฐกุล (2547) ที่ศึกษา
ปจจัยภาวะผูนํา และองคการแหงการเรียนรูที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก พบวาผูบริหารสงเสริมยกยองให
กําลังใจแกผูประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก 
  1.2 ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 
อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ดานแบบแผนความคิดอาน 
คือ การสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมประชุมทางวิชาการกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา และสราง
ความตระหนักและวิสัยทัศนที่กาวไกลในหนาท่ีใหแกบุคลากร ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สภาพการท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
ปจจุบัน ผูบริหารไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ไดรับการอบรมสัมมนาหรือศึกษาคนควาดวยตนเองอยู
เสมอ สงผลใหเปนผูมีทักษะการคิดอยางเปนระบบรูจักปรับกระบวนทัศน แนวคิดไดเหมาะสมตามสถานการณ 
ประกอบกับความคิดที่มุงสูความสําเร็จขององคการ ผูบริหารจึงสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการอบรมฝกทักษะ 
เพิ่มประสบการณความรูอยูเสมอเพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนคนทันสมัยอยูเสมอและนําความรูมาใชประโยชนใน
การสอนนักเรียนใหสอดคลองกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ดังที่ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ 
(2541) กลาววา บุคคลขององคการนําความรูที่มีอยูพัฒนาองคกรใหเดินไปขางหนา ตามวิสัยทัศนที่มีอยูรวมกัน
แตละคนจะเรียนรูจากกันและรูรวมกันกลายเปนความรูขององคกร และแบสส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 
1990) กลาววา ผูนําการสรางบารมีเปนนักวิสัยทัศน ท้ังนี้เพราะเปนผูกําหนดภาพลักษณที่นาตื่นเตนในอนาคต
ขององคการ ใหทุกคนสามารถมองเห็นทิศทางและรูวิธีการไปถึงจุดหมายนั้น วิสัยทัศนมีความหมายมากกวาการ
พยากรณ วิสัยทัศน หมายถึง เปาหมายในอุดมคติขององคการโดยรวมที่ผูนําตองการใหองคการไปถึงในอนาคต 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย อวรัญ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของ
ผูบริหารสถานศึกษา อําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี  เขต 2 พบวาผูบริหารมีพฤติ
กรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูในระดับมาก อันดับแรก คือ สงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมประชุมทาง
วิชาการกับหนวยงานอ่ืน ที่เก่ียวของกับการศึกษา และมีวิสัยทัศนกาวไกล และทันสมัย สอดคลองกับปจจัยของ
สถานศึกษา ซึ่งปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไปอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง แตละองคการมี
วัฒนธรรมที่ซับซอนมากข้ึน ผูบริหารจึงตองพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของตนเองอยูเสมอท้ังในดานวิชาการ 
ทักษะความชํานาญการตาง ๆ และบุคลิกภาพใหนานับถือ ศรัทธาของผูรวมงานและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังให
ความสําคัญในการวางเปาหมายของสถานศึกษา ซึ่งปรับใหเหมาะสมและตามความตองการของชุมชน เนื่องจาก
องคการที่ประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายมีประสิทธิภาพนั้นยอมเกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู
ความสามารถท่ีมากกวา สอดคลองกับงานวิจัย ของ ปาลิกา นิธิประเสริฐกุล (2547) ที่ศึกษาปจจัยภาวะผูนํา 
และองคการแหงการเรียนรู ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก พบวาผูบริหารจัดใหบุคลากรไดเขารวมประชุม
ทางวิชาการรวมกับผูอื่นทั้งในระดับกลุมโรงเรียน อําเภอและจังหวัด รวมท้ังรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ยุรดา อรรถธนสาร (2552) การศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการ
ความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา ดานแบบแผนความคิดอาน 
มีความสําคัญในการทํานายการจัดการความรูของครู ซึ่งจากการแสดงพฤติกรรมของผูบริหารวาเปนผูมีความคิด
สรางสรรค มีความยืดหยุนทางความคิด เปดใจกวางและสามารถเขาใจมุมมองและความคิดของผูอื่นยอมรับฟง
ความคิดของผูอื่น และมีความเขาใจในหลักปรัชญาการเรียนรูและนํามากําหนดนโยบายพัฒนาการเรียนรู การ
สอนไดอยางเหมาะสม และพยายามพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับวิชาชีพอยูเสมอ รวมท้ังสงเสริม สนับสนุน ให
ครูไดเขารวมประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวของทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหครูมีความรู และความเขาใจไปใน
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ทิศทางเดียวกัน กอใหเกิดรูปแบบความคิดรวมกันเพื่อใหครูสามารถขยายขอบเขตขององคความรูและแบงปน
รวมกัน ทั้งในลักษณะรูอะไร ดวยกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการเชนไร เขาใจ และเห็นความเชื่อมโยงของความรู 
สุดทายครูก็จะสามารถตอบตนเองไดวาตนเรียนรูหรือทําไปเพื่อสิ่งใด และเมื่อครูมีแบบแผนความคิดอาน ก็จะ
สงผลใหครูสามารถจัดการความรูไดเปนอยางดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ Maki (2001 อางอิงใน พินิต แสง
สุข, 2548) ไดศึกษาเร่ืองโรงเรียนในฐานะเปนองคการแหงการเรียนรู โดยศึกษาการเรียนรูการปฏิบัติงานของครู
ในประเทศญี่ปุนกับสหรัฐอเมริกา พบวา ผูบริหารเปนแกนนําจะตองมีการแสดงออกถึงความสามารถในการเปน
ผูนํา มีวิสัยทัศนที่ดี มีความคิดสรางสรรค มีแบบแผนทางความคิดและแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือนําไปสู
เปาหมายในการทํางานใหประสบความสําเร็จ และเปนผูประสานงานท่ีดี โดยเฉพาะอย างยิ่งมุงเนนสงเสริม
สนับสนุนใหครูมีการจัดการความรูเพื่อพัฒนากิจกรรมดานการเรียนการสอนและผลการปฏิบัติงานของครู 
  1.3 ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 
อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ดานการมีวิสัยทัศนรวม คือ ชี้
ใหทุกคนเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสถานศึกษาเพื่อมุงไปสูอนาคตที่ดีขึ้นได และใหโอกาส
บุคลากรแสดงความคิดเห็น และความตองการในเรื่องการวางแผน กําหนดกลยุทธและการพัฒนาการเรียนการ
สอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ งานและกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษามีความซับซอนข้ึน และมีความหลากหลาย ซึ่ง
การดําเนินงานทุกชนิด ผูบริหารจะตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนตามกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงที่มุงพัฒนา
สถานศึกษา แตการตัดสินใจเพียงคนเดียวอาจมีขอมูลไมเพียงพอที่จะทําใหงานมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารจึง
ตองกระตุน ใหผูรวมงานทุกคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน และรวมแสดงความคิดเห็นตามความรู
ความสามารถของแตละบุคคล และทําใหผูรวมงานรูสึกมีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษาที่ทําให
สถานศึกษาประสบความสําเร็จได ดังที่ ทิชชี และดาวันนา (Tichy & Davanna, 1986) กลาววา ทักษะการ
เสริมพลัง (Empowerment) คือ ทักษะการเสริมสรางพลังใจใหกับผูรวมงาน มอบงานและอํานาจใหกับ
ผูรวมงานไดอยางเหมาะสม ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธการปฏิบัติงาน มารควอดท 
และเรยโนลดส (Marquardt & Reynolds, 1994) เพ่ือพัฒนางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรมี
บรรยากาศที่เกื้อหนุน ที่มุงสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มท่ี เคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย อดทนตอความแตกตางความหลากหลายใหความเสมอภาค ความเปนอิสระ สรางบรรยากาศท่ี
เปนประชาธิปไตยและการมีสวนรวม การมีวิสัยทัศนรวม และจะเปนแรงผลักดันใหการปฏิบัติงานมุงเขาสู
เปาหมายบนพ้ืนฐานของคานิยม ปรัชญา ความคิดความเชื่อที่คลายคลึงกัน สงผลใหมีการรวมกันทํากิจกรรมที่มี
จุดมุงหมายเดียวกันในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย อวรัญ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
องคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 
พบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารองคการ แหงการเรียนรูอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ ชี้ใหทุกคนเห็นถึง
ความจําเปนที่ตองมีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนสถานศึกษาเพื่อมุงไปสูอนาคตที่ดีขึ้นได และสรางความรูสึกให
ทุกคนมีความสําคัญและเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา ซึ่งงานและกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษามีความซับซอน
ขึ้น และมีความหลากหลาย ซ่ึงการดําเนินงานทุกชนิด ผูบริหารจะตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนตามกระแสแหงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมุงพัฒนาสถานศึกษา แตการตัดสินใจเพียงคนเดียวอาจมีขอมูลไมเพียงพอที่จะทําใหงานมี
ประสิทธิภาพได ดังนั้นผูบริหารจึงตองกระตุนใหผูรวมงานทุกคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน และรวม
แสดงความคิดเห็นตามความรูความสามารถของแตละคน และทําใหผูรวมงานรูสึกมีความสําคัญและเปนสวน
หนึ่งของสถานศึกษาที่ทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จได ซ่ึงผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี สอดคลองกับ 
ยุรดา อรรถธนสาร (2552) การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการ
เรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวาดานการมีวิสัยทัศนรวม มีความสําคัญในการทํานายการจัดการความรู
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ของครูของครู ซึ่งมาจากการแสดงพฤติกรรมของผูบริหารวาเปนผูมีความเขาใจและมองเห็นภาพในอนาคตของ
องคการไปในทิศทางเดียวกัน สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเพื่อมุงไปสูอนาคตที่ดีขึ้น 
และสามารถใหโอกาสครูทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนรวมกัน กระตุนใหผู รวมงานทุก
คนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและรวมแสดงความคิดเห็นได สรางความรูสึกท่ีดีรวมกันในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียน สรางความรูสึกใหทุกคนเห็นความสําคัญ มีความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา สราง
บรรยากาศใหทุกคนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ผลักดันใหทุกคนเกิดความกลาคิด กลาทํา กลานํา กลา
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกวา และใชหลักการทํางานเปนทีมในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับ จีรศักดิ์  เดชเกิด 
(2546 , หนา 56) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สระแกว พบวา ผูบริหารมีการช้ีแจงนโยบายของตนเอง ใหผูรวมงานเขาใจและรับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลง อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยวรรณ รอดคุม (2548)ไดศึกษาเรื่อง พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ผูบริหารมีสวนสรางแรงบันดาลใจ ความ
ศรัทธา ความเปนสวนหน่ึงหรือความผูกพันใหเกิดแกครู ตอทีม ตอองคการ ผลักดันใหเกิดความกลาคิด กลานํา 
และกลาเปลี่ยนแปลงมุงสรางผลสําเร็จและความเปนเลิศใหเกิดแกองคการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสถานศึกษา
จะนําไปสูการเรียนรูโดยอัตโนมัติอยางไมหยุดนิ่ง เปนผลใหครูจะตองพัฒนาความรู ความสามารถ มีแนวคิดใน
การจัดการเรียนการสอน การแกปญหา มีสวนรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางปฏิบัติ มีการ
เรียนรูรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในองคการ 
  1.4 ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 
อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ดานการเรียนรูเปนทีม คือ 
สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาตอการเขารวมประชุม สัมมนาและการศึกษา
ดูงาน และสงเสริมใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตองานและรวมกันพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ ท้ังนี้อาจเปน
เพราะ องคการสมัยใหมตองการคนที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถเปนทีมงานคุณภาพ ซึ่งทุกคนในทีมงาน
ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน จะเปนการพัฒนาคนในทีมงานดวย ดังนั้น
ผูบริหารจึงสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง ทั้งในดานการศึกษาตอ การเขารวมประชุมสัมมนา และ
การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ 
มารควอดท และเรยโนลดส (Marquardt & Reynolds, 1994) ท่ีกลาววา การทํางานเปนทีมจะสงเสริมความ
รวมมือ สรางการแขงขันและพลังรวมเครือขายทรัพยากรตางๆ ท้ังภายในทีมและระหวางทีม สรางพันธมิตรใน
การดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย อวรัญ ( 2549) ศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 2 พบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ 
สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาตอ การเขารวมประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน ซ่ึงการ
เรียนรวมกันเปนทีมทุกคนในทีมงานจะตองมีความเขาใจในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองการทํางานเปนทีมมี
ความสําคัญยิ่งสําหรับองคการ เน่ืองจากทีมจะสงเสริมความรวมมือใหเกิดความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบุคลากรในทีมงานท่ีมีความรู ความสามารถสูง เม่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน จะเปนการพัฒนาคน
ในทีมงานดวย ดังนั้นผูบริหารจึงสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ทั้งในดานการศึกษาตอการเขา
รวมประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ  
  1.5 ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 
อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ดานความคิดเชิงระบบ คือ 
การนําความรู ดานงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป มาใชในการปฏิบัติงานไดเปน
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อยางดี และมีแผนงานโครงการที่ใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาสถานศึกษา มีการกํากับ ควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผล ทั้งนี้เพราะวา งานดานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เปนงานหลัก
ของสถานศึกษา ผูบริหารจึงเห็นความสําคัญในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย อวรัญ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
องคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีพฤติกรรมการบริหารองคการ
แหงการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ นําความรูดานงาน
วิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป มาใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดีทั้งนี้อาจ
เพราะเปนงานหลักของสถานศึกษา ผูบริหารจึงเห็นความสําคัญในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา ใหทันตอการเปล่ียนแปลงสวนใหญจะเปนการสนับสนุนงานหลักทั้ง 4 งานดังกลาว ดวยเหตุ
นี้จึงทําใหครูสายผูสอนมีความเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรู และ 
กําหนดเปาหมายหรือทิศทาง ของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม ซ่ึงในปจจุบันเปนชวงที่มีการปฏิรูปการศึกษา 
ผูบริหารสวนใหญจะสนใจตอสถานการณเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจสังคมอยูเสมอ เพราะสิ่ง
เหลานี้กระทบตอดานการศึกษา ผูบริหารจึงจําเปนตองกําหนดเปาหมายหรือทิศทางของสถานศึกษาใหเหมาะสม
ตามยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา ตื่นตัวและหย่ังรูในสถานการณตาง ๆ อยูตลอดเวลาเพื่อรวมกันคิด วิเคราะห
และปรับงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ เจริญแพทย (2545) ท่ีศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง พบวา พฤติกรรมผูบริหาร นําความรูในภารกิจหลักของโรงเรียนทั้ง 6 งาน 
กลาวคือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการการเงิน งานอาคารสถานท่ี งานความสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับโรงเรียนมาใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี อยูในระดับมากเปนอันดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับ 
ยุรดา อรรถธนสาร (2552) การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหารในการสรางองคการแหงการ
เรียนรู บรรยากาศองคการ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวาดานความคิดเชิงระบบ มีความสําคัญในการทํานายการจัดการความรู
ของครู ซึ่งจากการแสดงพฤติกรรมของผูบริหารวาเปนบุคคลท่ีมองภาพบริบทขององคการในสภาพปจจุบัน
เกี่ยวกับโครงสราง และขอบขายงานโดยรวมไดอยางชัดเจน และมีความรูความเขาใจในระบบงานและ
กระบวนการบริหารงานอยางเปนกลยุทธ ซึ่งเปนแนวทางใหครูมีความกระตือรือรนในการจัดการความรูใหตรง
กับการเรียนการสอน สามารถกําหนดวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานตรงตามเปาหมาย และสงเสริมใหครูทุกคนคิด
สังเคราะหเพื่อการสรางความรูใหมๆ ซึ่งผูบริหารจําเปนตองกระตุนใหครูเกิดความคิดอยางเปนกลยุทธ ชัดเจน
ตรงตามเปาหมาย มีความคิดทันการณ เพื่อมุงเสริมสรางการจัดการความรูอยางเปนระบบไดถูกตองและชัดเจน
และสอดคลองกับ ทิพยวรรณ รอดคุม (2548)ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1พบวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1 เปนผูมีความรู ความเขาใจในระบบงานและกระบวนงาน มีวิธีการเชิงระบบ
ในการคิด วิเคราะห ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซึ่งจะเปนแรงกระตุนใหครูเกิดความเขาใจในระบบงาน 
มีการคิดวิเคราะหอยางเปนกลยุทธกอใหเกิดการแสวงหาความรูและการเรียนรูใหมๆ มากข้ึน 
 2.  ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหาร
สถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ความพึง
พอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันทางสถิติ โดยผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการบริหารมาก มีคะแนน
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เฉลี่ยมากกวาผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการบริหารนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะในยุคแหงของการปฏิรูป
การศึกษา ผูบริหารตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหาร
สถานศึกษาระดับสูง จึงมีวิสัยทัศนสวนตัวที่กวางไกล มีนิสัยใฝรูใฝเรียน เพื่อขยายขีดความสามารถของตนให
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น รูจักนําวิธีการนําความรูมาใชในการบริหารงานโดยไมยึดติดกับขอมูลที่อาจเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา อีกทั้งผูบริหารในปจจุบันเปนผูที่ไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาการ
บริหารโดยตรง สงผลใหการบริหารงานในฐานะที่เปนผูบริหารสามารถบริหารงานไดอยางมีประสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จีรศักดิ์ เดชเกิด (2546) ไดทําการวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว พบวา พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหาร สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว แบบเสนอแนะและแบบการมีสวนรวม
อยูในระดับมาก สวนแบบการมอบอํานาจ และแบบสั่งการอยูในระดับปานกลาง จากการศึกษาเปรียบเทียบพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ จังหวัดสระแกว จําแนกตาม
ประสบการณในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารที่มีประสบการณต่ํากวา 5 ป และผูบริหารที่มีประสบการณ
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป มีพฤติกรรมการบริหารแตกตางกันอยางไมนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับทัศนีย อวรัญ 
(2549) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอขลุง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวาผูบริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณการบริหารสถานศึกษามาก และ
ประสบการณการบริหารนอยมีพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรู โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 1.  ดานแบบแผนความคิดอาน ที่ควรไดรับการพัฒนา คือ ประยุกตศาสตรทางการบริหารมาใชในการ
บริหารสถานศึกษาไดเหมาะสมทันสมัย ผูบริหารในยุคแหงการเปล่ียนแปลงควรพัฒนาตนเองและฝกฝนความคิด
อาน โดยการศึกษาเพิ่มเติมและรับการสงเสริมพัฒนาในเรื่องหลักการบริหาร แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารงาน
จากหนวยงานตนสังกัด 
 2.  ดานความคิดเชิงระบบ ท่ีควรไดรับการพัฒนา คือ เสนอความคิดรวบยอด แนวคิดเชิงวิเคราะหและ
สังเคราะหตาง ๆ หาความสัมพันธระหวางองคประกอบของงานในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ ผูบริหารควร
พัฒนาตนเองในเร่ืองความคิดเชิงระบบใหมากขึ้น ดวยการเพิ่มเติมความรูความสามารถใหกับตนเอง และ
หนวยงานตนสังกัดควรจัดใหมีการสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และควรมี
การกํากับ ติดตามผลอยางตอเนื่อง 
 3.  ดานความรอบรูแหงตน ท่ีควรไดรับการพัฒนา คือ วินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานไดอยาง
ถกูตอง ควรฝกฝนเพิ่มเติมในทักษะดานระเบียบวินัย การบริหารสถานศึกษา การ และควรไดรับการพัฒนาจาก
หนวยงานตนสังกัด 
 4.  ดานการเรียนรูเปนทีม ที่ควรไดรับการพัฒนา คือ มีการสรางบรรยากาศใหเกิดการพบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยนเรียนรูความกาวหนาทางวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารควรจัดใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู
ในโอกาสตาง ๆ ใหมากข้ึน เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมสัมมนา การจัดประชุมทางวิชาการ การจัด
แสดงผลงานทางวิชาการเพื่อใหบุคลากรไดแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ และควรไดรับการพัฒนาทักษะ 
เทคนิคการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูในการบริหารงานสถานศึกษา 
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 5. ดานการมีวิสัยทัศนรวม ที่ควรไดรับการพัฒนา คือ กําหนดทิศทางในอนาคตของสถานศึกษาโดยการ
มีสวนรวมของบุคลากร ผูบริหารควรสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรทุกคนรวมพัฒนาสถานศึกษา ใหโอกาสทุก
คนไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมแสดงความคิดเห็นได ควรสรางความรูสึกที่ดีรวมกันในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียน และควรใหทุกคนมีความรูสึกถึงความสําคัญของตนเอง มีความผูกพัน และเปนสวนหนึ่งของ
สถานศึกษา 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา ดานความคิดเชิง
ระบบ 
 2.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาทุก
ขนาด 
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