1

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท
The School – Based Management in Primary Educational School Under Supervision
of Chainat Primary Educational Service Area Office

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

กชธนณัฐ คำอินทร์
สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
ดร.สมเกียรติ บุญรอด
ภำควิชำ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
กำรวิ จั ย เรื่ องกำรบริ หำรโดยใช้ โ รงเรีย นเป็ น ฐำนในโรงเรีย นประถมศึ กษำสั ง กัด ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพและแนวทำงพัฒนำเพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนและ
พัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนเพื่อให้เกิดประสิทธิ ภำพและประโยชน์สูงสุดตำม
เป้ำหมำยหลักของกำรบริหำร ในกำรวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่ำงคือผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำชัยนำท จำนวน 140 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและทำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลโดยกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน(Standard Deviation) และสถิติอนุมำนหรืออ้ำงอิง ได้แก่กำรทดสอบค่ำที (t-test)
กำรทดสอบแปรปรวนทำงเดียว (One-Way ANOYA) ถ้ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ จะทดสอบ
ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ โดยใช้วิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการวิจัยพบว่า
1. กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยนำท โดยภำพรวม ค่ำเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับมำก ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนหลักกำรบริหำร
ตนเอง รองลงมำ คือ ด้ำนหลักกำรกระจำยอำนำจ และรองลงมำ คือ ด้ำนหลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล
2. กำรบริหำรโดยใช้ โรงเรียนเป็ น ฐำน ในโรงเรีย นประถมศึกษำ สัง กัด ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยนำท ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้ำนหลักกำรมีส่วนร่วม ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รองลงมำคือ ด้ำนหลักกำรคืนอำนำจกำรจัด
กำรศึกษำให้แก่ประชำชน ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กำกับและติ ดตำมกำรดำเนินงำน
ตำมแผนของสถำนศึกษำ
3. กำรบริหำรโดยใช้ โ รงเรีย นเป็ น ฐำนในโรงเรีย นประถมศึกษำ สั ง กัด ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยนำท ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ โดยภำพรวม
และรำยด้ำน พบว่ำ มีกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยที่สถำนศึกษำขนำดใหญ่มีกำร
ปฏิบัติมำกกว่ำสถำนศึกษำขนำดกลำงและสถำนศึกษำขนำดเล็กตำมลำดับ
คาสาคัญ : การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน , โรงเรียนประถมศึกษา
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Abstract
The purposes of this research was to study conditions and developmental approach to
plan and develop educational administration by School Based – Management. The samples are
140 school administrators .The research instrument was a five – rating – scale questionnaire and
the data were analyzed using by frequency, percentage, mean, standard deviation, independent
samples t-test, and one - way anova. The results of the study were as follows :
1) An overview in the School – Based Management in Primary Educational School
Under Supervision of Chainat Primary Educational Service Area Office, was at the high
Level (  = 3.69). Self Management was at the highest level, minor level were
Decentralization and Checks and Balances .
2) The School – Based management in Primary Educational School Under
Supervision of Chainat Primary Educational Service Area Office, Participation was at the
lowest level, which is the item; Basic Education Board participate in educational
administration. And Minor level is the Returning Power to People ,which is the item ; Basic
Education Board monitor educational administration.
3) The School – Based management in Primary Educational School Under
Supervision of Chainat Primary Educational Service Area Office, according to
administrators’ opinions that Classified by size of school, found that are different
statistically significantly at .01 level ; the large schools discharge on the School – Based
Management more than the middle schools and the small schools respectively.
Keywords : The School – Based Management , Primary Educational School

บทนา
กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนเป็นรูปแบบกำรบริหำรที่มีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจำกส่วนกลำง
หรือเขตพื้นที่กำรศึกษำไปยังสถำนศึกษำโดยตรง ให้สถำนศึกษำมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำร
โรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัวในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรในทุกด้ำนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
ของสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนหลักสูตรด้ำนงบประมำณ กำรบริหำรบุคคลและกำรบริหำรทั่วไป เป็นกำรบริหำรจัดกำรที่
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของโรงเรียน โดยกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรใช้
อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ดำเนินกำรแก้ปัญหำและจัดกิจกรรมกำรศึกษำ นำ
รูปแบบกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนไปใช้และปรับปรุงพัฒนำจนเป็นลักษณะของตนเอง อุดมกำรณ์สำคัญของ
กำรจัดกำรศึกษำคือกำรจัด ให้มีกำรศึกษำตลอดชีวิตและสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ กำรศึกษำที่
สร้ ำ งคุ ณ ภำพสั ง คม ปลู ก ฝั ง ควำมเป็ น สมำชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คมตั้ ง แต่ วั ย ศึ ก ษำในขั้ น พื้ น ฐำนและพั ฒ นำควำมรู้
ควำมสำมำรถเพื่อกำรทำงำนที่มีคุณภำพ โดยให้สังคมทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำได้ตรงตำมควำม
ต้องกำร และสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำชีวิต สังคมและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน สำมำรถพึ่งตนเอง
ได้ โดยถือว่ำผู้เรียนมีควำมสำคัญที่สุด ได้รับกำรส่งเสริมให้สำมำรถพัฒนำตนเองตำมธรรมชำติและ เต็มศั กยภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท รับผิดชอบจัดกำรศึกษำในเขตบริกำร 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
เมือง อำเภอสรรคบุรี อำเภอหันคำ อำเภอสรรพยำ อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินขำม และอำเภอหนอง
มะโมง กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนของสถำนศึกษำในอำเภอ ต ำบลและหมู่ บ้ ำนต่ ำง ๆ ตำมสภำพภูมิศำสตร์
สถำนศึกษำบำงแห่งตั้งอยู่ติดถนนลำดยำง กำรคมนำคมไปมำ สะดวกสบำย สถำนศึกษำบำงแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกล นอกจำกนี้เนื่องจำกสถำนศึกษำกระจำยตำมหมู่บ้ำนต่ำง ๆ ซึ่งมีทั้งหมู่บ้ำนขนำดเล็ก หมู่บ้ำนชุมชนขนำด
ใหญ่ จึงมีสถำนศึกษำขนำดต่ำง ๆ กันมำกมำย คุณภำพกำรศึกษำ ก็แตกต่ำงกันไป ตำมสภำพที่ขำดแคลนครู ขำด
แคลนวั สดุ อุป กรณ์ และนั กเรียนขำดควำมพร้อม ดัง นั้ นยุ ท ธศำสตร์ในกำรเร่งรัด ประสิท ธิ ภำพและ คุณภำพ
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กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท จึงกำหนดยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำร โดยใช้
วิธีกำรประเมินเพื่อเร่งรัดคุณภำพกำรศึกษำมีกำรนิเทศเชิงประชุมปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพ
ผู้บริหำร ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ เร่งกำรตรวจรำชกำรเพื่อประเมินผล ใช้กำรประเมินสมรรถนะและผลงำนตำม
สภำพจริงเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพ ใช้กำรแข่งทักษะนักเรียนในกำรเร่งรัดพั ฒนำคุณภำพครูผู้สอนในสถำนศึกษำ
สร้ำงกระบวนกำรเฝ้ำระวังและติดตำมวินัยข้ำรำชกำรเพื่อพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอย่ำงมี ส่วนร่วมของสถำนศึกษำในกำรดำเนินกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำกเหตุผลข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำและแนวทำงพัฒนำกำรบริหำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประโยชน์สูงสุดตำมเป้ำหมำยหลักของผู้วิจัยเห็นว่ำกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน จึงเป็นกำรบริหำร
สถำนศึกษำในภำพขององค์รวม คือ กำรมองสถำนศึกษำทั้งระบบว่ำ จะต้องให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ดีขึ้น จนถึง
เกณฑ์ที่กำหนดผู้บริหำรสถำนศึกษำจำเป็นต้องใช้ กลยุทธ์ แสดงพฤติกรรม ที่พึงประสงค์และกำรมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ำยบนพื้นฐำนที่มีศักยภำพเป็นหลักโดยผู้บริหำรจะต้องพัฒนำตนเองให้มีลักษณะเป็นผู้สนับสนุน เป็นโอกำสให้ทุก
คนได้ทำงำนร่วมกัน ทั้งให้ประชำชนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกำหนดนโยบำยและร่วมปฏิบัติงำน กำร บริหำร
สถำนศึกษำในลักษณะนี้มีควำมละเอียดอ่อนและต้องกำรควำมเข้ำใจร่วมกัน สร้ำงกัลยำณมิตรร่วมกันในกำรทำงำน
มีกำรทำงำนเป็นทีม สร้ำงระบบกระบวนกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท
2. เพื่อเปรียบเทียบกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท จำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ
3. เพื่อศึกษำแนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำทสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท แตกต่ำงกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้เลือกใช้เอกสำรงำนวิจัยของอุทัย บุญประเสริฐ (2546 : 13) มำเป็นประเด็นที่ศึกษำ ในกำร
กำหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่ศึกษำในด้ำนตัวแปรตำมคือ 1) ด้ำนกำรกระจำยอำนำจ
2) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 3) ด้ำนกำรคืนอำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำชน 4) ด้ำนกำรบริหำรตนเอง 5) ด้ำนกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุล
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ผู้บริหารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ขนาดของสถานศึกษา
2.1 ขนำดเล็ก
2.2 ขนำดกลำง
2.3 ขนำดใหญ่

ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท มี 5ด้ำนคือ
1. ด้ำนกำรกระจำยอำนำจ
2. ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
3. ด้ำนกำรคืนอำนำจจัดกำรศึกษำให้ประชำชน
4. ด้ำนกำรบริหำรด้วยตนเอง
5. ด้ำนกำรตรวจสอบและถ่วงดุล
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วิธีการวิจัย
ในกำรวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่ำงคือผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชัยนำท จำนวน
140 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้โปรแกรม
ส ำเร็จ รูป สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ เครำะห์ข้ อมู ล คื อค่ำ ร้อ ยละ (Percentage) ค่ำ เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มำตรฐำน(Standard Deviation) และสถิติอนุ มำนหรืออ้ำงอิง ได้ แก่กำรทดสอบค่ำ ที (t-test) กำรทดสอบ
แปรปรวนทำงเดียว (One-Way ANOYA) ถ้ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ จะทดสอบควำมแตกต่ำง
ของค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ โดยใช้วิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffe)

สรุปผลการวิจัย
กำรบริ ห ำรโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐำนในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษำ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำชัยนำท จำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ โดยภำพรวม พบว่ำ มีกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัย ส ำคั ญ ทำงสถิติ ที่ ระดั บ .01 โดยที่ ส ถำนศึกษำขนำดใหญ่ มีกำรปฏิบั ติม ำกกว่ ำ สถำนศึกษำขนำดกลำงและ
สถำนศึกษำขนำดเล็กตำมลำดับ
1. ด้ ำ นหลั กกำรกระจำยอำนำจ ตำมควำมคิ ด เห็น ของผู้ บ ริ หำรสถำนศึ กษำ จ ำแนกตำมขนำดของ
สถำนศึกษำ พบว่ำ สถำนศึกษำทั้ง 3 ขนำด มีกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยที่
สถำนศึกษำขนำดใหญ่มีกำรปฏิบัติมำกกว่ำสถำนศึกษำขนำดกลำงและสถำนศึกษำขนำดเล็กตำมลำดับ
2. ด้ำนหลักกำรมีส่วนร่วม ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ
พบว่ำ สถำนศึกษำขนำดเล็กมีกำรปฏิบัติไม่แตกต่ำงจำกสถำนศึกษำขนำดกลำงแต่ แตกต่ำงจำกสถำนศึกษำขนำด
ใหญ่อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยที่สถำนศึกษำขนำดใหญ่มีกำรปฏิบัติมำกกว่ำสถำนศึกษำขนำดกลำง
และสถำนศึกษำขนำดเล็กตำมลำดับ
3. ด้ำนหลักกำรคืนอำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ประชำชน ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ พบว่ำ สถำนศึกษำทั้ง 3 ขนำด มีกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยที่สถำนศึกษำขนำดใหญ่ มีกำรปฏิบัติมำกกว่ำสถำนศึกษำขนำดกลำงและสถำนศึกษำขนำดเล็ก
ตำมลำดับ
4. ด้ำนหลักกำรคืนอำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ประชำชน ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ พบว่ำ สถำนศึกษำขนำดเล็กมีกำรปฏิบัติ
ไม่แตกต่ำงจำกสถำนศึกษำขนำดกลำง แต่ ทั้งสองขนำดมีกำรปฏิบัติแตกต่ำงจำกสถำนศึกษำขนำดใหญ่อย่ำงมี
นัย ส ำคั ญ ทำงสถิติ ที่ ระดั บ .01 โดยที่ ส ถำนศึกษำขนำดใหญ่ มีกำรปฏิบั ติม ำกกว่ ำ สถำนศึกษำขนำดกลำงและ
สถำนศึกษำขนำดเล็ก
5. กำรหลักตรวจสอบและถ่วงดุล พบว่ำ สถำนศึกษำขนำดเล็กมีกำรปฏิบัติไม่แตกต่ำงจำกสถำนศึกษำ
ขนำดกลำงแต่ แตกต่ำงจำกสถำนศึกษำขนำดใหญ่ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยที่สถำนศึกษำขนำด
ใหญ่มีกำรปฏิบัติมำกกว่ำสถำนศึกษำขนำดเล็ก ส่วน สถำนศึกษำขนำดกลำงมีกำรปฏิบัติ แตกต่ำงจำกสถำนศึกษำ
ขนำดใหญ่ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยที่สถำนศึกษำขนำดใหญ่มีกำรปฏิบัติ สถำนศึกษำขนำดกลำง
สภำพกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยนำท โดยภำพรวม ค่ำเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนจะเห็นว่ำอยู่ในระดับ
มำกทุกด้ำน โดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกสูงไปหำต่ำ ดั งนี้ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนหลักกำรบริหำรตนเอง
รองลงมำ คือ ด้ำนหลักกำรกระจำยอำนำจ และต่ำสุด คือ ด้ำนหลักกำรมีส่วนร่วม ตำมรำยละเอียดดังนี้
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กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท
ด้ำนหลักกำรกระจำยอำนำจ โดยภำพรวมและรำยข้อ อยู่ในระดับมำก ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ สถำนศึกษำมี
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบ่งเป็นฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระฯ พร้อมบทพรรณนำงำนที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ รองลงมำ คือ
สถำนศึกษำมีอิสระในกำรกำหนดหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่นตำมควำมต้องกำรของชุมชน ส่วนข้อที่มี
ค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถำนศึกษำกำหนดแนวทำง วิธีกำร พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรของ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ
กำรบริ ห ำรโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐำนในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษำ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำชัยนำท โดยภำพรวมและรำยข้อ อยู่ในระดับมำก ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ สถำนศึกษำร่วมกับชุมชน
กำหนดแนวทำงในกำรระดมทรัพ ยำกร ทั้ ง ภำยในและภำยนอกท้ องถิ่ น เพื่ อ น ำมำพั ฒ นำคุณ ภำพกำรศึกษำ
รองลงมำ คือ สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดแผน นโยบำย ภำรกิจ เป้ำหมำย และ
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
กำรบริ ห ำรโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐำนในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษำ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำชัยนำท ด้ำนหลักกำรคืนอำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ประชำชน โดยภำพรวมและรำยข้อ อยู่ในระดับ
มำก ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
ของสถำนศึกษำ รองลงมำ คือ สถำนศึกษำส่ง เสริม ให้มี กำรระดมทรัพยำกรเพื่ อกำรศึกษำ ตลอดจนวิ ทยำกร
ภำยนอก และภูมิ ปั ญ ญำท้ องถิ่น ข้อที่ มี ค่ำ เฉลี่ ยต่ ำสุ ด คือ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กำกับและติ ดตำมกำร
ดำเนินงำนตำมแผนของสถำนศึกษำ
กำรบริ ห ำรโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐำนในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษำ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำชัยนำท ด้ำนหลักกำรบริหำรตนเอง โดยภำพรวมและรำยข้อ อยู่ในระดับมำก ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถำนศึ กษำปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนให้มี ควำมยืดหยุ่น เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปั จจุ บัน รองลงมำ
สถำนศึกษำกำหนดแนวทำงในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำน
กำรบริหำรงำนทั่วไป ไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ
สถำนศึ กษำจั ด ระบบฐำนข้อ มู ล สำรสนเทศทั้ ง ในด้ ำ นวิ ช ำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุ คคล และกำร
บริหำรงำนทั่วไปถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สำมำรถนำข้อมูล สำรสนเทศ ใช้งำนได้ทันทีที่ ต้องกำร
กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชัยนำท ด้ำนหลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุลโดยภำพรวม และรำยข้อ อยู่ในระดับมำก ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถำนศึกษำดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้งกำรประกันคุณภำพ
ภำยในและกำรประกันคุณภำพภำยนอก รองลงมำ คือ สถำนศึกษำบริหำรงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ โปร่งใส
สำมำรถตรวจสอบได้ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอำนำจซึ่ง
กัน และกั น ระหว่ ำ งสถำนศึ กษำ ประชำชน และส่ ว นกลำง กำรบริ หำรโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐำนในโรงเรี ย น
ประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท โดยภำพรวมสูงสุดคือสถำนศึกษำขนำดใหญ่
ซึ่งอยู่ในระดับมำก รองลงมำคือสถำนศึกษำขนำดกลำงและสถำนศึกษำขนำดเล็กซึ่งอยู่ในระดับมำก
กำรบริ ห ำรโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐำนในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษำ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำชัยนำท ในสถำนศึกษำขนำดเล็ก โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ด้ำนที่มีกำรปฏิบัติสูงสุด คือ ด้ำน
หลักกำรบริหำรตนเองรองลงมำ คือ ด้ำนหลักกำรกระจำยอำนำจ และด้ำนที่มีกำรปฏิบัติต่ำสุด คือ ด้ำนหลักกำรมี
ส่วนร่วม
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กำรบริ ห ำรโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐำนในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษำ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำชัยนำท ในสถำนศึกษำขนำดกลำง โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ด้ำนที่มีกำรปฏิบัติสูงสุด คือ ด้ำน
หลักกำรบริหำรตนเองรองลงมำ คือ ด้ำนหลักกำรกระจำยอำนำจ และด้ำนที่มีกำรปฏิบัติต่ำสุด คือ ด้ำนหลักกำรมี
ส่วนร่วม
กำรบริ ห ำรโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐำนในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษำ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำชัยนำท ในสถำนศึกษำขนำดใหญ่ โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ด้ำนที่มีกำรปฏิบัติสูงสุด คือ ด้ำน
หลักกำรบริหำรตนเองรองลงมำ คือ ด้ำนหลักกำรกระจำยอำนำจ และด้ำนที่มีกำรปฏิบัติต่ำสุด คือ ด้ำนหลักกำรคืน
อำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ประชำชนและด้ำนหลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล

อภิปรายผล
จำกผลกำรวิจัยกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัย นำท ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ
สำมำรถสรุปผลของกำรศึกษำตำมลำดับ ดังนี้
1. กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยนำท โดยภำพรวม ค่ำเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับมำก ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนหลักกำรบริหำร
ตนเอง รองลงมำ คือ ด้ำนหลักกำรกระจำยอำนำจ และรองลงมำ คือ ด้ำนหลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล ทั้งนี้อำจ
เป็นเพรำะว่ำ ภำยหลังประเทศไทยได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็นกฎหมำยแม่บททำงกำรศึกษำ ที่นำไปสู่กำรปฏิรูปกำรศึกษำครั้งใหญ่ในเวลำต่อมำ ได้
ก่อให้เกิดกระแสกำรตื่นตัวครั้งใหญ่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำมำกขึ้น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน จึงเป็นผู้ที่มี
บทบำทหน้ ำ ที่ ใ นด้ ำ นกำรบริห ำรจั ด กำรศึก ษำ มี กำรบริห ำรจั ด กำรตำมควำมต้ องกำรและควำมจ ำเป็ น ของ
สถำนศึ กษำ โดยอำศั ย คณะกรรมกำรสถำนศึก ษำ ซึ่ ง มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น วำงแผน(Plan)ร่ ว มตั ด สิ น ใจ
ดำเนินกำร (Doing) ร่วมกันตรวจสอบ (Checking) และร่วมกันประเมินและปรับปรุง (Action) โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพื่อคุณภำพและมำตรฐำนของผู้เรียนเป็น
ประกำรสำคัญ รับรู้นโยบำยและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีกำรกระจำยอำนำจกำรจัด
กำรศึกษำไปยังผู้ปฏิบัติโดยตรง มีกำรจัดกำรอบรม สัมมนำ และจำกกกำรพัฒนำตนเองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครูผู้สอนในด้ำนต่ำง ๆ ทำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ตำมหลักกำร 5
หลักกำร ด้ำนหลักกำรกระจำยอำนำจ ด้ำนหลักกำรมีส่วนร่วม ด้ำนหลักกำรคืนอำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้แก่
ประชำชน ด้ำนหลักกำรบริหำรตนเอง และด้ำนหลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย
บุญประเสริฐ (2546: 86) ที่กล่ำวไว้ว่ำ กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน เป็นกลยุทธ์ในกำรปรับปรุงกำรศึกษำ
โดยเปลี่ยนอำนำจหน้ำที่ในกำรตัดสินใจจำกส่วนกลำงไปยังแต่ละโรงเรียน โดยผู้ บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียนและ
ผู้ ป กครอง มี อ ำนำจควบคุ ม กระบวนกำรจั ด กำรศึ ก ษำมำกขึ้ น โดยให้ มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
งบประมำณ บุคลำกร และหลักสูตร และ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สมศักดิ์ รอบคอบ (2548: บทคัดย่อ) ได้ทำกำร
วิจัย เรื่องประสิทธิ ภำพกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรีย นประถมศึกษำ สังกัดสำนั กงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำนครปฐม เขต 1 ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ขณะที่งำนวิจัยของ รจนำ คำผุย (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำ
เรื่อง สภำพกำรบริหำรโดยใช้ โรงเรีย นเป็ น ฐำนในโรงเรีย นประถมศึกษำ สั งกัด ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 2 พบว่ำ สภำพกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึ กษำอุบลรำชธำนี เขต 2 พบว่ ำ อยู่ในระดั บมำก ทั้ง ในภำพรวมและรำยด้ำ น และยั งสอดคล้ องกับ
งำนวิจัยของ นงลักษณ์ ยุทธสิทธิพงศ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ทำกำรศึกษำกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนใน
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โรงเรียนประถมศึกษำ เขตตรวจรำชกำรที่ 14 พบว่ำ กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ
เขตตรวจรำชกำรที่ 14 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สกล สัตยธรรม (2550:
บทคัดย่อ) ได้ทำกำรวิจัย เรื่อง กำรบริ หำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำฉะเชิงเฉรำ เขต 1 ใน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำร
บุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนในฝั น
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฉะเชิงเฉรำ เขต 1 โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก
2. กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยนำท ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้ำนหลักกำรมีส่วนร่วม ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รองลงมำคือ ด้ำนหลักกำรคืนอำนำจกำรจัด
กำรศึกษำให้แก่ประชำชน ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กำกับและติดตำมกำรดำเนินงำน
ตำมแผนของสถำนศึกษำ ทั้งนี้เนื่องมำจำก ผู้บริหำสถำนศึกษำ ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสนใจในเรื่องของ
กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในกำรดำเนินกำรควรจัดโครงสร้ำงโดยให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมกำหนดกำหนดนโยบำย
และแผนกำรตัดสินใจกำหนดหลักสูตรท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ตำมบริบท และควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ก็จะทำให้ทุกฝ่ำยเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมดำเนินงำนให้สัมฤทธิ์ผลตำมแผนกลยุทธ์
หรือกำรให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้ผลงำนเป็นที่พึงพอใจของชุมชน พัฒนำกระบวนกำร
บริหำรงำนให้มีควำมพร้อมเหมำะสม ดำเนินงำนพัฒนำงำนให้ผลงำนเป็นที่ยอมรับ และสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีในกำร
ทำงำนร่วมกัน ก็จะทำให้ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย บุญ
ประเสริฐ กล่ำวไว้ว่ำ หลักกำรมีส่วนร่วมและกำรให้ควำมร่วมมือ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร กำรตัดสินใจและร่วมจัดกำรศึกษำ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ ครู
ผู้บริหำร ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนศิษย์เก่ำ และตัวแทนนักเรีย น
สอดคล้องกับแนวคิดของ เมตต์ เมตต์กำรุณ์จิต (2547: 147) กล่ำวไว้ว่ำ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม เป็นกำรเปิด
โอกำสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม ในลักษณะของกำร
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตำมผล กำรเปิดโอกำสให้เข้ำร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์ในด้ำนกำรนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะของคนในองค์กรหรือท้องถิ่นแล้วแต่กรณีมำใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจำกนี้
กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมจะช่วยให้ผู้เข้ำมำมีส่วนร่วมมีควำมรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำและมีศักดิ์ศรี อีกทั้งกระตุ้นให้ทุกฝ่ำย
ได้สำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ผู้ที่ละเลยและเฉยเฉยไม่เข้ำร่วมจะด้วยเหตุใด ย่อมทำให้มีอำนำจด้อยกว่ำผู้ที่
เข้ำร่วมในกิจกรรม ในทำนองเดียวกัน ธีระ รุญเจริญ กล่ำวไว้ว่ำ (2547: 136) กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมเป็นกำร
เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ย วข้องสำมำรถมีส่ว นร่ว มกำหนดนโยบำยและแผนกำรตัด สินใจกำหนดหลักสู ตรท้ องถิ่น ยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ กล่ำวไว้ว่ำ กำรบริหำรส่วนร่วม เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร ตัดสินใจ และร่วมจัดกำรศึกษำทั้งครู ผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่ำ
และตัวแทนนักเรียน กำรที่บุคคลมีส่วนในกำรจัดกำรศึกษำจะเกิด ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและจะรับผิดในกำรจัด
กำรศึกษำมำกขึ้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ รจนำ คำผุย (2547: 227) กล่ำวไว้ว่ำ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม
เป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร
ตัดสินใจ และร่วมจัดกำรศึกษำ ได้แก่ ครู ผู้บริหำร ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนศิษย์เก่ำ และตัวแทนนักเรียน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ พำร์ค (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำร
สร้ำงชุมชนโรงเรียนที่ปกครองตนเอง : กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในเกำหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบทบำทของครู พ่อแม่ และกำรบริหำรโรงเรียนภำยหลังกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรบริหำร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในประเทศเกำหลี รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรใช้แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์และ
กำรศึกษำเอกสำร เอกสำรที่ศึกษำเป็น บันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรโรงเรียน รำยงำนและแผนปฏิบัติกำร
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รวมทั้งเอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องย้อนหลัง 4 ปี ผลกำรวิจัยพบว่ำ คณะกรรมกำรโรงเรียนไม่มีบทบำทตำมที่คำดหวัง
อำนำจกำรตัดสินใจด้ำนหลักสูตร งบประมำณ บุคลำกรยังคงอยู่ที่ส่วนกลำง รัฐบำลและเขตกำรศึกษำไม่ได้กระจำย
อำนำจให้โรงเรียนเพียงพอผลกำรวิจัยยังระบุ ว่ำ ควำมสำเร็จของกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อครูและผู้ปกครองมีบ ทบำทและมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจสั่งกำรมำกที่สุด บทบำทหน้ำที่เหล่ำนี้ต้องถูก
กำหนดไว้ในนโยบำยทุกระดับ ผู้บริหำรสถำนศึกษำกับผู้แทนครู ระหว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำกับผู้แทนผู้ปกครอง มี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน
3. กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยนำท ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ โดยภำพรวม
และรำยด้ำน พบว่ำ มีกำรปฏิบัติแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยที่สถำนศึกษำขนำดใหญ่มีกำร
ปฏิบัติมำกกว่ำสถำนศึกษำขนำดกลำงและสถำนศึกษำขนำดเล็กตำมลำดับ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ นงลักษณ์
ยุทธสุทธิพงศ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ทำกำรวิจัย เรื่องกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ
เขตตรวจรำชกำรที่ 14 ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ จำแนกตำม
ขนำดของสถำนศึกษำทั้งภำพรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และยังสอดคล้อง
กับงำนวิจัยของ ณรงค์ โภคสวัสดิ์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ทำกำรวิจัย เรื่อง สภำพกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน
ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยโสธร เขต 1 จำแนกตำมขนำดของโรงเรียนโดยภำพรวม
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้แทนครู และผู้แทนผู้ปกครอง โรงเรียนขนำดเล็กกับโรงเรียนขนำดกลำง มี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน จำแนกรำยด้ำนได้ดังนี้ 1. ด้ำนกำรกระจำยอำนำจ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้แทนครู
และผู้แทนผู้ปกครอง โรงเรียนขนำดเล็กกับโรงเรียนขนำดกลำง มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน 2. ด้ำนกำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วม พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้แทนครู และผู้แทนผู้ปกครอง โรงเรียนขนำดเล็กกับโรงเรียนขนำดกลำง มี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน 3. ด้ำนกำรบริหำรแบบพึ่งตนเอง พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้แทนครู และผู้แทน
ผู้ปกครอง โรงเรียนขนำดเล็กกับโรงเรียนขนำดกลำง มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน 4. ด้ำนภำวะผู้นำแบบเกื้อหนุน
พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้แทนครู และผู้แทนผู้ปกครอง โรงเรียนขนำดเล็กกับโรงเรียนขนำดกลำง มีควำม
คิดเห็นแตกต่ำงกัน 5. ด้ำนควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้แทนครู และผู้แทน
ผู้ปกครอง โรงเรียนขนำดเล็กกับโรงเรียนขนำดกลำง โรงเรียนขนำดเล็กกับโรงเรียนขนำดใหญ่ มีควำมคิดเห็น
แตกต่ำงกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ด้ำนหลักกำรกระจำยอำนำจสถำนศึกษำควรปรับปรุงแก้ไขโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้
มีกำรกระจำยอำนำจ ปรับปรุงสำยงำนตำมควำมสำมำรถของแต่ละคนในกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ
สถำนศึ กษำ ปรับปรุง ให้มีกำรกระจำยอำนำจในกำรด ำเนิน งำนตำมแผนกลยุท ธ์ของสถำนศึกษำ ปรับ ปรุงให้
บุคลำกรได้มีโอกำสในกำรตัดสินใจต่องำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มที่โดยทั่วถึงกันปรับปรุงรูปแบบกำรบริหำรงำน
ให้มีกำรกระจำยอำนำจไปสู่บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำกขึ้น ปรับปรุงระบบบริหำรงำนของโรงเรียนให้มี
ลักษณะกำรกระจำยอำนำจ ทั้งในด้ำนทักษะกำรคิด ด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ และด้ำนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสม เร่ง
สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย กำหนดและสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีในกำรทำงำนร่วมกัน
2. ด้ำนหลักกำรมีส่วนร่วมสถำนศึกษำควรดำเนินงำนตำมหลักกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน โดยให้
ทุ กฝ่ ำ ยเข้ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรด ำเนิ น งำนต่ ำ งๆของสถำนศึก ษำเร่ง ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุง กำรบริห ำรงำนของ
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ พัฒนำบุคลำกร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรดำเนินงำน
และมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ เร่งสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของชุมชน และให้ชุมชน
เห็ น ควำมส ำคั ญ ของกำรศึ ก ษำและพร้ อ มที่ จ ะเข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและพั ฒ นำ
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สถำนศึกษำ และผู้บริหำร สถำนศึกษำควรเร่งพัฒนำภำวะผู้นำของตนเองให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จะนำองค์กำร
ให้เกิดประสิทธิภำพ เร่งปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรให้เหมำะสมสอดคล้องกัน โดยเปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
ในกำรวำงแผน และตัดสินใจในกำรดำเนินงำน จัดเตรียม จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรดำเนินงำนต่ำงๆให้พร้อมใช้
กระบวนกำรบริหำร และกำรนิเทศติดตำมงำนที่เหมำะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ
3. ด้ำนหลักกำรคืนอำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ประชำชนสถำนศึกษำควรให้บทบำทของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำมีบทบำทเป็นกรรมกำรบริหำรสถำน มำกกว่ำบทบำทแบบคณะกรรมกำรที่ป รึกษำ เปิด โอกำสให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
หลักสูตรท้องถิ่นของสถำนศึกษำ และกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนของสถำนศึกษำ สนับสนุนให้เด็กในเขต
บริกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงได้มำตรฐำน ส่งเสริมให้มีกำรพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิกำรให้ได้รับกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เสนอแนวทำงและมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไปของสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้มี
กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกรภำยนอก และวิทยำกรท้องถิ่น ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับชุมชน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกำรของชุมชน
4. ด้ ำ นหลั กกำรบริห ำรตนเอง สถำนศึก ษำควรเร่ ง ปรั บ ปรุง กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้ มี
ประสิทธิภำพปรับปรุงพัฒนำงำนบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
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และนำผลกำรประเมินทุกกิจกรรมมำปรับปรุงแก้ไข มีกำรนิเทศติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
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ทัก ษะการบริหารของผู้ บริหารสถานศึก ษาตามความคิด เห็นของผู้บริ หารสถานศึ ก ษาและครู
ในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1
MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ACCORDING TO
THE OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS. IN THE
TAK CITY SCHOOL GROUP PRESS OFFICE OF TAK PRIMARY EDUCATION
SERVICE AREA 1

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

กุลจิรา หัดไทย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์
ภาควิชาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 จําแนกตาม
ตําแหน่งและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 จํานวน 72 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 12 คน
และครูผู้สอน จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เมื่อพบ
ความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิติ จ ะเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ต ามวิ ธี ของเชฟเฟ่ ( Scheffe′)
ผลการวิจัยพบว่า 1)ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน ศึกษาและครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 จําแนกตามตําแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.1 และรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริหารงาน,ผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were to study and compare the skills of
administratorsaccording to the opinions of administrators and teachers under the office of Trat
Primary Educational Service Area. The independent variables were classified by status and
school size.The research samples consisted of 72 administrators and teachers under the office of
Trat Primary Educational Service Area. The research instrument was a five – rating scale
questionnaire with reliability at 0.68. The data were analyzed by mean, standard deviation.
One-way ANOVA and pair comparison was tested by Scheffe′ Method.1)The results of the
study of school administrator and teachers in the tak city school group press office of tak
primary education service Area for the overall aspects and individual aspects were at high level.
2) The skill of administrators according to the opinions of administrators and teachers under the
office of Trat Primary Educational Service Area Office were classified by tatus for the overall
aspects and individual aspects showed a difference without tatistical significance but classified
by school size for the overall aspects and individual aspects, had statistically significant
difference at the .01 level
Key Word (s) : Management skills, school adminitrator

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ถือได้ว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์เป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ได้
มีการยุบรวมกรมต่างๆ ในส่วนกลางเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อขจัดความซ้ําซ้อนในการทํางานและเอื้อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาที่สังกัดแต่ละกรม โดยมุ่งหวังให้มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการสถานศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริหาร มาตรา39ระบุว่าให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งหมายความว่า เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะมีอํานาจมี
อิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษามากขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด โดยหวังว่าเมื่อมีการกระจายอํานาจออก
จากกระทรวงไปแล้วขั้นตอนการบริหารจะน้อยลง เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องจะสั้นลงด้วย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะพึ่งตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานที่มีความสําคัญ
มากที่สุดในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.2546 ข : 20)
การศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก แต่คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐได้ก็ต้องอาศัยการบริหารหารจัดการศึกษาที่ดีและเหมาะสมแก่
ชุมชนนั้นๆ คุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษาแต่การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามนโยบายและตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายนอกได้มากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับทักษะการบริหารงานบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2549 : 30) การบริหารจัดการสถานศึกษามุ่งเน้นการกระจายอํานาจและการมีส่วน
ร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่หลากหลายแตกต่างกันไป
ตามศักยภาพของสถานศึกษานั้น การให้อิสระในการดําเนินการด้วยตนเอง จะทําให้เกิดความคล่องตัวสามารถพัฒนา
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เปลี่ ยนแปลงได้ ทั นต่ อเหตุ การณ์ ผลงานที่ เกิดขึ้นจากการดํ าเนิ นงานของสถานศึกษาทุ กคนที่ เกี่ยวข้องจะต้ อง
รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน เป็นการดําเนินการ
ที่ประกอบด้วยการวางแผนการจัดรูปงานและระบุกําลังคน การจูงใจและการควบคุมการดําเนินงานของบุคลากรใน
หน่วยงานก็เพื่อให้การดําเนินงานนั้นบรรลุเป้าที่กําหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะในการบริหารสถานศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สามารถจะครอบคลุมภารกิจและบทบาทได้ทั้งหมด จะต้องมีทักษะการบริหาร 3 ด้าน ที่
สําคัญที่ทําให้งานเกิดประสิทธิภาพ คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด
แคทซ์(Katz. 1971 : 55 - 58)
การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆโดยมุ่งหวังให้
การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ(Whole School Approach: WSA) บุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ คือผู้บริหารสถานศึกษาเพราะต้องเป็นผู้นําและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มี
ความสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รวมทั้งประสานสัมพันธ์ ระดมและ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ(สุพล วังสินธ์, 2545, 29) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพที่
สําคัญที่จะนําพาองค์กรให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกี ยรติและมีศักดิ์ศรี ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลงทางบริบท (Context) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ ผู้บริหารมืออาชีพ จึงเหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร ใน 3 ด้าน คือด้านเทคนิควิธี ด้านมนุษย์และ
ด้านความคิดรวบยอด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
สําหรับนําผลไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1
2.เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 จําแนกตามตําแหน่ง
และขนาดของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
กลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 โดยอาศัยหลักการของแคทซ์
(Katz. 1971 : 55 - 58) ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิควิธี ด้านมนุษย์ และด้านความคิดรวบยอด
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วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1ปีการศึกษา 2560 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 12 คน
ครูผู้สอนจํานวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ที่สอบถามเกี่ยวกับตําแหน่งและขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert’s
Scale)ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน ศึกษาและ
ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
เทคนิควิธี ด้านมนุษย์ ด้านความคิด รวบยอด ซึ่งกําหนดความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 72)
5 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1.1ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 สร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.3 สร้างแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เทคนิควิธี ด้านมนุษย์ และด้านความคิดรวบยอด
1.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและ
วัตถุประสงค์ (Index of Item of Objective Congruence : IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80
– 1.00
1.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล้ว เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ จากนั้นนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองที่เป็นผู้บริหารและครูในสถานศึกษา จํานวน 30 คน
และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0.59 – 0.89
1.6 นําแบบสอบถามที่หาค่าอํานาจจําแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย
การหาค่าสัมประสิทธิf แอลฟ่า (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) ได้
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 0.86
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1.7 นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น แล้วไปใช้กับประชากรที่กําหนด เพื่อนําผลมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. นําหนังสือแนะนําตัวผู้วิจัยส่งผู้อํานวยการสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือ
ในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากประชากรพร้อมทั้งดําเนินการและนัดหมายวัน เวลา และสถานที่
ขอรับแบบสอบถามคืน
2. นําหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผูว้ ิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม แบบสอบถามด้วยตนเอง
ซึ่งจํานวนแบบสอบถามที่ส่งไปจํานวน 72 ฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตําแหน่งและขนาดของสถานศึกษาโดยหาค่าร้อยละ
แล้วนําเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
3. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยการหาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อแล้วนําค่าเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :103)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. วิเคราะห์ข้อมูลทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในกลุ่มโรงเรี ยนเมืองตากสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 เปรียบเทียบตาม
ตําแหน่ง
5. เปรียบเทียบขนาดของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อ
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe′)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (%)
1.2 ค่าเฉลี่ย ()
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item of Objective
Congruence : IOC)
2.2 สัมประสิทธิfสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม

2.3 ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิf แอลฟ่า (α - Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองตากสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 สรุปผลได้ดังนี้
ตาราง 2 จานวนและร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต1
รายการ
(n=72)
ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
1. ขนาดของสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษาขนาดกลาง

จํานวน

ร้อยละ

12
60

16.67
83.33

51
21

70.83
29.17

จากตาราง 2 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
เป็นครูจํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ
70.83 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 ดังตาราง 3 – 7
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 โดยรวม
และรายด้าน
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา n=65
1. ทักษะด้านเทคนิควิธี
2. ทักษะด้านมนุษย์
3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด
รวม

ระดับ
4.07
4.47
4.03

0.59
0.54
0.59

4.19

0.40

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 แสดงว่ า ทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 4.19)
(=0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะ
ด้านมนุษย์อยู่ในระดับมาก (= 4.47) (=0.54) และทักษะด้านเทคนิควิธีอยู่ในระดับมาก (= 4.07) (=0.59)
ทักษะด้านความคิดรวบยอดอยู่ในระดับมาก (= 4.03) (=0.59)
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 ด้านเทคนิควิธี
ด้านเทคนิควิธี n=72

  ระดับ

1. แผนกลยุทธ์สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ 4.06 0.73 มาก
2. แผนนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง
4.17 0.65
3. แผนตอบสนองความต้องการของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.07 0.64
4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและเหมาะสม
4.00 0.58
เป็นไปอย่างยุติธรรม
5. มีการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ
3.88 0.69
6. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.22 0.61
7. มีการนําผลการประเมินไปใช้พัฒนางาน
4.57 3.58
8. การประชุมเป็นไปตามวาระการประชุม
4.26 0.65
9. การประชุมได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
4.88 4.67
10. เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
4.11 0.64
11. ผู้บริหารมีการนิเทศงานให้กับครู
4.04 0.62
12. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
3.96 0.60
13. ผู้บริหารใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา
3.88 0.65
14. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานศึกษาให้ผู้ที่
3.86 0.56
เกี่ยวข้องทราบ
15. ผู้บริหารใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหาร
3.57 0.58
สถานศึกษา
16. ผู้บริหารเป็นผู้นําทางวิชาการ
3.90 0.61
17. ผู้บริหารเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง
3.84 0.63
18. ผู้ปกครองและชุมชนเชื่อถือและศรัทธาในสถานศึกษา
4.00 0.67
รวม

มาก
มาก
มาก

4.08 0.65 มาก

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3

จากตาราง 4 แสดงว่ า ทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 ด้านเทคนิควิธีโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (= 4.08) (= 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยสามลําดับแรกคือ การประชุมได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.88) (= 4.67) มีการนําผลการ
ประเมินไปใช้พัฒนางานอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.60) (= 4.67) และการประชุมเป็นไปตามวาระการประชุม
อยู่ในระดับมาก (= 4.26) (= 4.67) และค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผู้บริหารใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหาร
สถานศึกษา (=3.57) (= 0.58)
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ คิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 ด้านมนุษย์
ด้านมนุษย์
1. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. มีกัลยาณมิตร
3. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
4. หน้าตายิ้มแย้มมีอัธยาศัยดี
5. มีความขยันหมั่นเพียร
6. เป็นผู้รู้จักสังเกตผลของการปฏิบัติงานของตนเองและครู
7. รู้จักปฏิบัติตนด้วยดีระหว่างผู้บริหารกับครู
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10. มีความมั่นใจในตนเอง
11. กล้าตัดสินใจ
12. มีความอดทน อดกลั้น ต่อความยากลําบาก
13. สุขุมรอบคอบ
14. มีความเมตตา ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข
15. ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นและชุมชนได้ดี

4.47
4.42
4.47
4.54
4.46
4.28
4.40
4.54
4.19
4.50
4.50
4.36
4.29
4.54
4.17

n= 72
  ระดับ
0.56
0.67
0.60
0.60
0.60
0.68
0.69
0.63
0.64
0.58
0.67
0.64
0.66
0.53
0.58

รวม

4.22

0.58

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตาราง 5 แสดงว่ า ทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 ด้านมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(= 4.22) (= 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สามลําดับแรกคือ หน้าตายิ้มแย้มมีอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเมตตา ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (= 4.54) ( = 0.60) ( = 0.63) ( = 0.53) มีความมั่นใจในตนเองและกล้าตัดสินใจ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (= 4.50) ( = 0.58) ( = 0.67) และค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นและชุมชนได้ดี
(= 4.17) ( = 0.58)

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 ด้าน
ความคิดรวบยอด
ด้านความคิดรวบยอด
1. มีความรู้ เข้าใจในการบริหารงานสถานศึกษา
2. มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา
3. มีความรู้ ความเข้าใจในการกําหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
4. มีความรู้ในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ภาระงาน
ยุทธศาสตร์ ที่จะนําสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายได้
5. มีความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนการนิเทศ ติดตาม
การวัดผลและการประเมินผล
6. มีความรู้ในด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
7. มีการประยุกต์ทฤษฎีการบริหารมาใช้ในสถานศึกษา
ได้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
8. มีการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารได้อย่างดี
9. มีการนําความรู้มาช่วยในการวางแผนและนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
10. มีการวินิจฉัยผลกระทบต่อหน่วยงานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการบริการในสถานศึกษา
11. มีการทํานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติมาปรับให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ของสถานศึกษา
รวม
3.76 0.56 มาก



n=72
 ระดับ

3.99
3.99

0.55
0.64

มาก
มาก

4.11
4.10

0.51
0.59

มาก
มาก

4.17

0.63

มาก

3.96
3.89

0.57
0.60

มาก
มาก

3.94

0.60

มาก

3.83

0.56

มาก

3.83

0.56

มาก

3.88

0.63

มาก

จากตาราง 6 แสดงว่ า ทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตาก เขต1 ด้าน
ความคิดรวบยอด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.76) (=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรกคือ มีความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนการนิเทศ
ติดตามการวัดผลและการประเมินผลอยู่ในระดับมาก (= 4.17) (=0.63) มีความรู้ในการกําหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ภาระงานยุทธศาสตร์ ที่จะนําสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายได้ อยู่ในระดับมาก (= 4.10) (=0.59) และ
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือมีการนําความรู้มาช่วยในการวางแผนและนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

(=3.83) (=0.56) และมี การวิ นิ จฉัย ผลกระทบต่ อหน่ว ยงานเมื่ อมีการเปลี่ย นแปลงระบบการบริการใน
สถานศึกษา (=3.83) (=0.56)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 จําแนกตามตําแหน่งและ
ขนาดของสถานศึกษา ดังตาราง 7 – 9
ตาราง 7 ผลการเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ นของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 โดยรวมและ รายด้าน
จาแนกตามตาแหน่ง
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

n=12
ผู้บริหาร

n=60
ครูผู้สอน
สถานศึกษา

 .
1. ด้านเทคนิควิธี
2. ด้านมนุษย์
3. ด้านความคิดรวบยอด
รวม



4.48
4.70
4.49

0.18
0.17
0.25

4.01 0.61
4.44 0.57
3.97 0.59

4.48

0.18

4.01 0.61

**p < .01
จากตาราง 7 แสดงว่ า ทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 จําแนกตาม
ตําแหน่ง พบว่าโดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทักษะด้าน
เทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครู ใ นกลุ่ ม โรงเรี ย นเมื อ งตากสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตาก เขต1ดังต่อไปนี้
1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึ กษาและครูในกลุ่ม
โรงเรียนเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เพราะว่าในปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดให้มีโครงการพัฒนาประสิทธิ ภาพ
การบริหารสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ด้านการบริหารงาน
การศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน

2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 จําแนกตามตําแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน ใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องทํางานร่วมกัน ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครู
จะต้องรับทราบหลักในการบริหารที่ยึดหลักการกระจายอํานาจไปสู่สถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยการปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของการบริหาร ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
ผู้เรียน ดังนั้นจึงทําให้ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในด้านทักษะการบริหารโดยรวมไม่แตกต่างกัน
3. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ ระดับ .01โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีทักษะ
การบริหารสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนทักษะการบริหารด้านเทคนิควิธีโดยผู้บริหารมีการนิเทศงานให้กับครู สถานศึกษา
มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถและเหมาะสมเป็นไปอย่างยุติธรรม
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะด้านความคิดรวบยอด โดยมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม การวัดผล
ประเมินผล มีการนําความรู้มาช่วยในการวางแผนและนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรส่งเสริมสนับสนุนทักษะด้านมนุษย์ ให้มีการพบปะสังสรรค์นอกเวลางานเป็นครั้งคราวการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ร่วมงานทํางานด้วยความเต็มใจ มีวิธีการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ ร่วมงาน อย่างสม่ําเสมอ
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ความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
The Satisfaction of the Internal Quality Assurance of School Lamsonti Group under
Lopburi Primary Educational Service Area Office 2

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

คนึง เข็มทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.กฤษณะ บุหลัน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ 2เปรียบเทียบความพึง
พอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จานวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.984 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. ครูมีความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ครูในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่มีเพศ
และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ตาแหน่งที่แตกต่างกัน มี
ความพึ งพอใจในการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่ม ลาสนธิ สัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ / การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
Abstract
The purpose of the study were: 1) to determine the satisfaction of the internal
quality assurance of school Lamsonti group under Lopburi Primary Educational Service
Area Office 2 and, 2) to the satisfaction of the internal quality assurance of school
Lamsonti group under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2 classified by
personal factors. The study sample consisted of 127 parents. The research instrument was
a rating scale questionnaire which has a reliability index of 0.984. The analysis of data
was accomplished by computation of the frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test and One-way ANOVA analysis.
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Based on the findings of the study, it was concluded that:
1. The satisfaction of the Internal quality assurance of school Lamsonti group
Under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2 overall was at high level.
However, when taking each aspect into consideration found that every aspect was also at
high level.
2. In comparison the satisfaction of the Internal quality assurance of school
Lamsonti group Under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2 by personal
factors, there was no difference in the level of the satisfaction of the Internal quality
assurance of school Lamsonti group Under Lopburi Primary Educational Service Area
Office 2 to sex and education but position different there was the difference was
statistically significant at the 0.05 level.
Key Word (S) : Satisfaction , Internal Quality Assurance

บทนา
โลกในยุ คปั จ จุ บั น เป็ น ยุ คโลกาภิวั ต น์ ที่ มี ค วามเจริญ ก้า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับกระแสโลก โดยปัจจัยสาคัญคือการพัฒนาคุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะต้องเป็นการศึกษาที่ทาให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างสมดุล (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2544 : 1) ดังนั้น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554 ) ประกาศวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยใน
อนาคต มีจุดมุ่งหมายเน้นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (Green Society) โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุล
ของการพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกมิติยึดแนวคิดพื้นฐาน “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
และความอยู่ ดีมี สุ ขของคนไทย และสร้า งค่า นิ ย ม ช่ ว ยให้คนไทยตระหนั กถึงความจาเป็ น และปรับเปลี่ ย น
กระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการทางาน โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานาทาง
ให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทย ให้มุ่งสู่ประสิทธิภาพและมีคุณภาพก้าวตามโลกได้อย่างเท่าทัน และ
กาหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคม
สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน จากนโยบายระดับชาติสู่ระดับการปฏิบัติเพื่อให้เกิด สังคมที่แข็งแรง และมีดุลย
ภาพ รัฐจึงกาหนดนโยบายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2545-2559) ที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาคนและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืนต้องอาศัยระบบประกันคุณภาพเป็นกลไกขับเคลื่อน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549 : 2-3)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา หรือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ส่วนระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวง และในมาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จั ด ท ารายงานประจ าปี เ สนอต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเปิ ด เผยต่ อ สาธารณะชน
(สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2546 : 29-30)
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การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นภารกิจสาคัญที่สถานศึกษา ชุมชนและสังคมขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจให้ว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กาหนด ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรกาหนดและที่สังคมต้องการ ดังนั้น สถานศึกษา ชุมชน และสังคมต้องร่วมกันกาหนดเป้าหมาย และ
จุด เน้น ที่ ต้องการพั ฒนา กาหนดคุณลั กษณะอันพึ ง ประสงค์ที่ สัง คมต้ องการ มี ส่ วนร่วมเป็ นคณะกรรมการ
คณะทางานของสถานศึกษา ร่วมคิดตัดสิน ใจ สนั บสนุนส่ง เสริมและติดตาม ตรวจสอบการดาเนิน งานของ
สถานศึกษา ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความสาเร็จของสถานศึกษา โดยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
การประเมิ นคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสานักงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน ทาหน้ า ที่ป ระเมิ น และให้การรับรองว่ า
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา ที่กาหนดในทุก ๆ 5 ปี ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดทาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของตนเอง จัดทาเป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาปี รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ดังนั้นการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึ ง เป็ น งานที่ ต่ อ เนื่ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ โ รงเรี ย นต้ องด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนด
โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ ในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ข้าราชการครูทั้งหมด 197 คน โดยมีนาย
เจริญศักดิ์ ทะนุก ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเป็นประธานกลุ่มลาสนธิ ในการดาเนินงานจัดการศึกษา
ได้ดาเนินการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งได้มีการประกันคุณภาพภายในและประเมินตนเองเป็น
ประจ าทุ กปี การศึ กษา ท าให้ โ รงเรี ย นมี แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ กษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนด ขาดสื่อการเรียนการสอน มีปัญหาการขาดเรียนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาความขาดแคลน ปัญหาความร่วมมือ
ความเอาใจใส่ในการเรียนของนักเรียน และคณะครูผู้ปกครองและชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ ในปีการศึกษา 2559 คือ การนา
แนวทางการดาเนิน งานระบบประกันคุณ ภาพภายในมาด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบ ตามด้ วยกระบวนการ
ดาเนินงาน PDCA ให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน เพื่อให้คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วม
ดาเนินงานในระบบประกันคุณภาพภายในในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงมีการพัฒนาระบบการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในกลุ่ม
ลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีความมุ่งหวังให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

สมมติฐานการวิจัย
ความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แตกต่างกันเมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ ตามรูปแบบของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 6-7) โดยกรอบแนวคิดใน
การวิจัยมี ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ตาแหน่ง
3. วุฒิการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษา
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยเรื่องนี้ มุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในกลุ่มลาสนธิ ทั้ง 8 ด้าน
คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี และการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 รวมทั้งสิ้น 197 คน
กลุ่มตัวอย่าง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองโรงเรียนกลุ่มลา
สนธิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตาราง
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-608) ได้ขนาดของตัวอย่าง จานวน 127 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ตาแหน่ง และวุฒิการศึกษา
2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ในการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน โรงเรียนกลุ่มลาสนธิ ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา การจั ดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจาปี และการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มลา
สนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2559
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อสรุปสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เป็นข้อมูลสาหรับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปใช้วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สามารถดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

วิธีการวิจัย
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจมีขั้นตอนการหา
คุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และศึกษาเอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ
3. สร้างแบบสอบถาม ตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ด้าน คือ
ในด้านการจั ดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านการจั ดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบ และ ทบทวน
คุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการวางแผนคุณภาพการศึกษาประจาปี และด้าน
การผดุง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง เป็ นลั กษณะของคาถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า 5 ระดั บ
(rating scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99-100) ดังนี้
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ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง
ความพึงพอใจในการประกันคุณภาพมากที่สุด
ค่าน้าหนักคะแนน 4 หมายถึง
ความพึงพอใจในการประกันคุณภาพมาก
ค่าน้าหนักคะแนน 3 หมายถึง
ความพึงพอใจในการประกันคุณภาพปานกลาง
ค่าน้าหนักคะแนน 2 หมายถึง
ความพึงพอใจในการประกันคุณภาพน้อย
ค่าน้าหนักคะแนน 1 หมายถึง
ความพึงพอใจในการประกันคุณภาพน้อยที่สุด
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมด้านภาษา
และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 1.60-1.00
5. นาแบบสอบถามมาทาการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach coefficient alpha) ได้เท่ากับ 0.984
6. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัย ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นถึงผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 127 คน
3. ผู้วิจัยนัดวันเวลาในการเก็บแบบสอบถามคืน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัย ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ผลการวิเคราะห์ ที่ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กาหนดค่าเฉลี่ย ตามระดับผลความพึง
พอใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99-100) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง ความพึงพอใจในการประกันคุณภาพมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง ความพึงพอใจในการประกันคุณภาพมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง ความพึงพอใจในการประกันคุณภาพปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง ความพึงพอใจในการประกันคุณภาพน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง ความพึงพอใจในการประกันคุณภาพน้อยที่สุด
3. ทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนกลุ่มลา
สนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้
สถิติทดสอบค่า t - test (Independent Samples) และจาแนกตามประสบการณ์ในการทางานใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of Variance) ถ้าพบความแตกต่าง จะเปรียบเทียบค่าคะแนน
เฉลี่ยเป็นรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ครูมีความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาปี ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้าน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และด้านการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ครูในโรงเรียน
กลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่มีเพศ และวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
ความพึ งพอใจในการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนกลุ่ม ลาสนธิ สัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
1. ครูมีความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.03) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจาปี ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ด้า นการจั ด ระบบบริหารและสารสนเทศด้ า นการผดุง ระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา ด้า นการจั ด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจเนื่องมาจากรูปแบบการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในเป็นรูปแบบที่มีการปฏิบัติในรูปแบบที่มีตัวชี้วัดตายตัว การปฏิบัติต้อง
เป็นไปตามกรอบที่กาหนด และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี จึงทาให้ครูมีความพึงพอใจใน
การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของเหมวรรณ แตงอ่อน (2550 : บทคัดย่อ)
วิจั ยเรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติ งานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนอนุ บาล สัง กัด สานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนอนุบาล สังกัดสานักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของคลอสเตอร์
(Coster, 2000) ศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อ การบูรณาการในพื้นที่ห่างไกล พบว่า การบูรณา
การเอาเทคโนโลยีเข้าสนับสนุนการประกันคุณภาพในโรงเรียนก่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันทางานใน
โรงเรียนห่างไกลมากขึ้นคณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนมีความร่วมมือในการแสวงหาการประกันคุณภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปีเตอร์ (Peter, 1993; อ้างถึงใน อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ, 2547) นาเสนอแนวคิดและ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยในขั้นแรกกล่าวถึงความ
จาเป็นของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตชี้ให้เห็นว่าคุณภาพมีความสาคัญต่อ
การศึกษาอย่างยิ่ง จากนั้นได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการกาหนด เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้อย่างชัดเจน ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ กาหนดระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพทั้งในส่วนของ
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กระบวนการและผลลัพธ์และมุ่งมั่นให้สถานศึกษาเป็นเสมือนองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีกระบวนการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผนการจัดการดาเนินงานคุณภาพเชิงรุก และได้มีการสรุป การประกันคุณภาพ
การศึกษาว่าไม่สามารถรับประกันคุณภาพของตัวผู้เรียนได้แต่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถใช้
เป็นวิธีการที่จะนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของฟลอท (Floit, 2000) ศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกต่อโรงเรียนในมล
รัฐอิล ลินอยซ์ การวิ จัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าการมี ส่วนร่วมในการ ทบทวนการดาเนิ นงานจาก
ภายนอกจะมีส่วนช่วยให้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนแบบบูรณาการดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ผู้วิจัย
วิเคราะห์จากรายงานการประเมินภายนอก (Exit report)และรายงานข้อคิดเห็นจากโรงเรียนที่ถูกประเมิน
(Response Report) ระหว่างปี 1998-1999 กรอบแนวคิดสาหรับการวิเคราะห์ได้ทดสอบเทคโนโลยีการสอน
การเรียนรู้ ทิศทาง และความสามารถในการส่งเสริมเทคโนโลยีหลักของโครงสร้างที่สนับสนุนจากภายในและ
ภายนอกจากการวิเคราะห์พบว่า รายงานการประเมินภายนอก (Exit Report) ได้ระบุให้เห็นถึงประเด็ น
บรรยากาศการเรียนรู้และถึงแม้ว่ารายงานนี้ได้กล่าวถึงความจาเป็นต้องมีการกาหนดทิศทางของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐ แต่มีหลักฐานอ้างอิงน้อยมากในการปรับปรุงหลักสูตร การประเมิน และกลยุทธ์
การสอน ส่วนการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนไม่ได้บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมที่กาหนด
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ครูในโรงเรียน
กลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่มีเพศ และวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
ความพึ งพอใจในการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่ม ลาสนธิ สัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่มีตาแหน่งครูมีความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้านนี้ส่วนใหญ่ คือ ครูจึงทาให้ครูในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่มีตาแหน่งครูมีความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในมากกว่าผู้บ ริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปีเตอร์ (Peter, 1993; อ้างถึงใน อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ, 2547) นาเสนอ
แนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยในขั้นแรก
กล่าวถึงความจาเป็นของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตชี้ให้เห็นว่าคุณภาพมี
ความสาคัญต่อการศึกษาอย่างยิ่ง จากนั้นได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึด
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการกาหนด เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้อย่างชัดเจน ให้ทุกคน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ กาหนดระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพทั้งใน
ส่ ว นของกระบวนการและผลลั พ ธ์ แ ละมุ่ ง มั่ น ให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น เสมื อ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ มี
กระบวนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผนการจัดการดาเนินงานคุณภาพเชิงรุก และได้มีการ
สรุป การประกันคุณภาพการศึกษาว่าไม่สามารถรับประกันคุณภาพของตัวผู้เรียนได้แต่กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถใช้เป็นวิธีการที่จะนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของฟลอท (Floit, 2000) ศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อโรงเรียนในมลรัฐอิลลินอยซ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าการมีส่วนร่วมในการ ทบทวน
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การด าเนิ นงานจากภายนอกจะมี ส่วนช่วยให้กระบวนการพัฒ นาโรงเรียนแบบบูรณาการดาเนินไปได้ อย่า ง
ต่อเนื่องหรือไม่ ผู้วิจัยวิเคราะห์จากรายงานการประเมินภายนอก (Exit report)และรายงานข้อคิดเห็นจาก
โรงเรียนที่ถูกประเมิน (Response Report) ระหว่างปี 1998-1999 กรอบแนวคิดสาหรับการวิเคราะห์ได้
ทดสอบเทคโนโลยีการสอน การเรียนรู้ ทิศทาง และความสามารถในการส่งเสริมเทคโนโลยีหลักของโครงสร้างที่
สนับสนุนจากภายในและภายนอกจากการวิเคราะห์พบว่า รายงานการประเมินภายนอก (Exit Report) ได้ระบุ
ให้เห็นถึงประเด็นบรรยากาศการเรียนรู้และถึงแม้ว่ารายงานนี้ได้กล่าวถึงความจาเป็นต้องมีการกาหนดทิศทาง
ของหลักสู ตรให้สอดคล้ องกับ มาตรฐานของรัฐ แต่ มีหลักฐานอ้างอิงน้ อยมากในการปรับ ปรุง หลักสูตร การ
ประเมิน และกลยุทธ์การสอน ส่วนการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนไม่ได้บูรณาการกับกิจกรรม
การเรียนรู้และกิจกรรมที่กาหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ แพททิเชีย (Pattricia, 1994; อ้างถึงใน ลลิตวรรณ
สิทธินันทน์, 2546 : 50) ศึกษาการประเมินการก้าวไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุมการ
ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจนในระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้น กลไกทางสังคมจะช่วยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศ
เยอรมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ควบคุมการประเมิน ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญของครูที่ต้องรับผิดชอบต่ออาชีพของตน ซึ่งต้องดาเนินการไปอย่างมี
เหตุผลและมีกระบวนการที่ชัดเจน ในประเทศสวีเดนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาจนถึง การประเมิ น ครูใ นสถานศึ กษา ซึ่ ง ต้ องเกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งชั ด เจน ในประเทศฝรั่ง เศสให้
ความสาคัญและเชื่อถือกับการใช้ข้อสอบภายนอกโรงเรียนมีการควบคุมจากส่วนกลาง ในประเทศนิวซีแลนด์ให้
ความสาคัญกับการประเมินจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นาเอาระบบการสอบมาตรฐานกลาง
ซึ่งอ้างอิงไปสู่การยอมรับที่เป็นมาตรฐาน และในประเทศออสเตรเลียมีการนาเอาระบบการประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐานมีการเตรียมการอย่างมีแบบแผนสู่การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาขั้นสูงต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของคลอสเตอร์ (Coster, 2000) ศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อ การบูรณาการในพื้นที่ห่างไกล พบว่า การบูรณาการเอาเทคโนโลยีเข้า
สนับสนุนการประกันคุณภาพในโรงเรียนก่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันทางานในโรงเรียนห่างไกลมากขึ้น
คณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนมีความร่วมมือในการแสวงหาการประกันคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ควรจัดการประชุมวางแผนการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ เพื่อการระดมความคิดเห็นในการดาเนินการ
2. ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ควรกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อการ
พิจารณาที่มีประสิทธิภาพ
3. ด้านการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรกาหนดประเด็นสาคัญในการพัฒนาเพื่อการพัฒนา
ที่ตรงตามวัตถุประสงค์
4. ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรเปลี่ยนแปลงโครงการและกิจกรรมได้ใน
กรณีที่โครงการและกิจกรรมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อการดาเนินการที่สอดคล้องกับสถานการณ์
5. ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ควรจัดประชุมเสริมสร้างความรู้การประเมิน
ตนเองให้กับครูทุกคนเพื่อครูได้ทราบข้อมูลในทิศทางเดียวกัน
6. ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ควรการดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานเพื่อการดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดไว้
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7. ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี ควรกาหนดกลยุทธ์แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปีต่อไป เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
8. ด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ควรพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความพึงพอใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เชิงลึกเพื่อการนาผลการวิจัยไปพัฒนาการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อการนาแนวทางที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มลาสนธิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ต่อไป
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สมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
THE TEACHER CAPACITY AFFECTED TO THE CHARACTERISTIC OF
STUDENT IN 21ST CENTURY IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOL UNDER
THE OFFICE OF PHICHIT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ชณัฐธัญนพ ธัญรัตน์ทวีลาภ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.สมเกียรติ บุญรอด
ภาควิชาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 2. เพื่อศึกษา
ระดับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครู และคุณลักษณะของผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 4. เพื่อ
ศึกษาปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อ คุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จํานวน 234 คน เครื่องมือทีใช้เป็นแบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ
0.99 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ระดับคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
4. ปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เรียงลําดับความสําคัญคือ ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ (X6) ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X2) ด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน (X3) และ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (X1)เขียนสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน
ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ Yˆ = -0.442 + 0.513 (X6) + 0.324 (X2) + 0.211 (X3) - 0.264 (X1) สมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน Zˆ = 0.324 (X6) + 0.142 (X2) +0.231 (X3) – 0.158 (X1)
คาสาคัญ : สมรรถนะของครู , คุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 , โรงเรียนขยายโอกาส
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Abstract
The purposes of the study were 1) to study the teacher capacity level affected to the
student characteristic in 21st century in opportunity expansion school under the office of
Phichit Educational Service Area 1 2) to study the student characteristic level in 21st
century in opportunity expansion school under the office of Phichit Educational Service
Area 1 3) to study the relation between the teacher capacity and the student characteristic in
opportunity expansion school under the office of Phichit Educational Service Area 1 4) to
study the teacher capacity factor affects to the student characteristic in 21st century in
opportunity expansion school under the office of Phichit Educational Service Area 1. The
samplings of the study were 234 people in opportunity expansion school under the office of
Phichit Educational Service Area 1. The instrument used to collect data was a questionnaire
which was 5 level rating scales. The accordance index was 0.99 and the reliability of the
questionnaire was 0.94. The data analyzing statistics was frequency, percentages, mean,
standard variation, Penson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The
results were thus
1. The teacher capacity level affected to the student characteristic in 21st century
were high level.
2. The student characteristic levels in 21st century were high level.
3. The relation between the teacher capacity factor affected to the student
characteristic in 21st century for opportunity expansion school under the office of Phichit
Educational Service Area 1 had the relation which was positive correlated with statistically
significant at level .05.
4. The teacher capacity level affected to the student characteristic in 21st century
In opportunity expansion school under the office of Phichit Educational Service Area 1 that
arrange the importance were Building the relationship and participation with community for
studying management part (X6) Developing the students (X2) Managed administrating in
the classroom (X3) and Course administrating and the learning management that wrote the
equation yielded a raw score was Yˆ = -0.442 + 0.513 (X6) + 0.324 (X2) + 0.211 (X3) 0.264 (X1) The equation also yielded a standard score was Zˆ = 0.324 (X6) + 0.142 (X2)
+0.231 (X3) –
Keyword : The teacher capacity , the student characteristic in 21st century ,
Opportunity expansion school

บทนา
ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนความรู้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและรวดเร็วทุกวัน
ดังนั้น ผู้เรียนที่ท่องเก่ง เรียนเก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องเป็นผู้เรียนที่ใฝ่รู้ อยากเรียนรู้ของใหม่และรู้วิธีที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง นั่นคือมีทักษะการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning Skills พร้อมกันนั้นผู้เรียนต้องมีทักษะการใช้ชีวิตที่
ดีด้วย ที่เรียกว่า Life Skills และในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ประธาน
กรรมการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ได้กล่าวถึง ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ว่าต่างจากยุค
เก่าอย่างมาก คือ ผู้เรียนยุคใหม่ความรู้มากและเข้า ถึงความรู้ได้ง่าย เพราะฉะนั้นการเรียนในห้องเรียนจึงยากมากที่
ผู้เรียนจะสนใจ เพราะมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่า วิธีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องไม่เพียงแต่เอาใจใส่ผู้เรียน
เท่านั้น ยังต้องมีทักษะในการ “จุดไฟ” ในใจของผู้เรียน ให้รักการเรียนรู้ ให้สนุก กับการเรียนรู้ หรือให้การเรียนรู้
สนุก และกระตุ้น ให้อยากเรียนรู้ต่อไป ครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก” (Teach Less Learn More)
กล่าวคือ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียน ครูต้องตั้งคําถามและตอบได้ว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร และเพื่อให้
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ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้น ครูจะต้องทําอะไร หรือไม่ทําอะไรบ้าง ในสภาพการณ์เช่นนี้ ครูยิ่งมีความสําคัญมาก
ขึ้น และท้าทายครูทุกคนอย่างที่สุดที่จะทําให้ผู้เรียนได้เรียนแบบไม่ขาดทักษะสําคัญ
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 จึงส่งผล
ต่อวิถีการดํารงชีวิตในสังคมอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะ
การเรียนรู้ (Learning Skills) ที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถ และทักษะจําเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะ
ทําให้เกิดการเรียนรู้ ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการปรับตัวให้ทัดเทียมและเท่า
ทันกับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content
Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง(Specific Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการ
รู้เท่าทัน (Literacy) จึงเป็นตัวแปรสําคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงกําหนดให้มีนโยบายและเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนมากการจัด การเรียนรู้เป็น กระบวนการหนึ่ งที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ ซึ่ ง
นอกจากจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แล้วยังสอดคล้องกับสภาพ
สังคมในยุคปัจจุบันที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะคุณลักษณะของผู้เรียนมีส่วนที่จะช่วยให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งครูลดบทบาทในการสอน และการให้ข้อความรู้แก่
ผู้เรียนโดยตรงลงแต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมต่าง
ๆ มากขึ้น ดังนั้นจึงควรให้ครูมีสมรรถนะในการยริหารจัดการในแต่ละด้าน อันจะที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน
เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียน
รู้เท่าทันสภาพสังคมในปัจจุบัน ภายใต้บทบาทของครูที่จะต้องเป็นผู้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และคุณลักษณธของ
ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
จากความเป็นมาและปั ญหาดัง กล่าวข้า งต้น ผู้ วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจ จัยสมรรถนะของครูที่ ส่งผลต่ อ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพหรือมีทักษะทั้งหลายดังที่กล่าวมาข้างต้น ครู คือ ผู้ที่ สําคัญยิ่ง ที่จะ
ช่วยสนับ สนุน ส่ง เสริม และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรีย นสามารถที่จ ะเรียนรู้ได้ เต็ม ตามศักยภาพ
จนกระทั่งสามารถแสดงศักยภาพต่าง ๆออกมา ได้อย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
2. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครู และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
4. เพื่อศึกษาปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยใช้กรอบแนวคิดของนักวิชาการดังนี้
ปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
1. ด้านบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. ด้านการพัฒนาผู้เรียน
3. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
4. ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
5. ด้านภาวะผู้นําครู
6. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนรู้

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
1. 3R คือ
1.Reading 3. Arithmetics
2.Writing
2. 7C คือ
1. Critical thinking & problem solving
2. Creativity & innovation
3. Cross-cultural understanding
4. Collaboration, teamwork & leadership
5. Communications, information & media literacy
6. Computing & ICT literacy
7. Career & learning skills

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยาย
โอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มีวัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษา 1. ระดับสมรรถนะ
ของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 2. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ของครู และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 4. เพื่อศึกษาปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ประชากรที่ในการวิจั ยครั้งนี้ คือ ครูและผู้บริหารของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 35 โรงเรียน จํานวน 578 คน กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) ได้จํานวนครูและผู้บริหาร
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 234 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
เครื่องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.99 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์สัน (Pearson’s product moment correlation
coefficient) และการถดถอยพหุคูณ(Multiple regression analysis) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป สร้างสมการทํานายคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple
regression analysis) ในรูปคะแนนดิบและรูปคะแนนมาตรฐาน โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นํา
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เครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน คือ ครูโรงเรียนขยายโอกาส ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 แล้วนําผลที่ได้มาใช้คํานวณเพื่อหาค่าความเที่ยง
(Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficientn ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.94

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไป
ยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และโรงเรียนขยายโอกาสที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ผู้วิจัยติดต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์เก็บรวมรวมข้อมูลในโรงเรียนขยายโอกาสที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
1.3 นําหนังสือจากเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกับหนังสือที่ได้ของไว้จากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอเก็บรวมรวม
ข้อมูล โดยผู้วิจัยจัดส่งทางไปรษณีย์ และส่งด้วยตนเองบางส่วนโดยจัดส่งแบบสอบถามจํานวน 234 ฉบับ ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่ างพร้อมระบุวั นส่งแบบสอบถามกลั บคืนผ่ านทางไปรษณี ย์ที่ผู้ วิจัยเตรียมให้ และผู้วิจัยก็เก็บคืนด้ วยตนเอง
บางส่วน ทั้งนี้โรงเรียนที่จัดส่งผ่านไปรษณีย์ผู้วิจัยจะติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อขอเก็บข้อมูลก่อน ล่วงหน้าผ่านทาง
โทรศัพท์
1.4 จํานวนแบบสอบถามทีส่งไปให้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 234 ชุด ได้รับกลับคืน จํานวน 234 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทีส่งไปทังหมด
1.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนําไปจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้
ความถี(่ Frequency) ร้อยละ(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาส ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของเบสท์ และคาห์น
(Best & Kahn, 1993 : 247) โดยเรียงจากระดับมากที่สุด ไประดับน้อยที่สุด โดยกําหนดนําหนักคะแนน ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะของครูระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะของครูระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะของครูระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะของครูระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีปัจจัยสมรรถนะของครูระดับน้อยทีสุด
การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์สําหรับคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตัวชีวัด โดยกําหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2556 : 35)
4.51-5.00 หมายถึง ปัจจัยสมรรถนะของครูและคุณลักษณะของผู้เรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทีสุด
3.51-4.50 หมายถึง ปัจจัยสมรรถนะของครูและคุณลักษณะของผู้เรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ปัจจัยสมรรถนะของครูและคุณลักษณะของผู้เรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ปัจจัยสมรรถนะของครูและคุณลักษณะของผู้เรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ปัจจัยสมรรถนะของครูและคุณลักษณะของผู้เรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยทีสุด

ตอนที่ 3 แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของเบสท์ และคาห์น (Best & Kahn, 1993 : 247) โดยเรียงจากระดับมาก
ที่สุด ไประดับน้อยที่สุด โดยกําหนดนําหนักคะแนน ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้เรียนระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้เรียนระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้เรียนระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้เรียนระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้เรียนระดับน้อยทีสุด
การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์สําหรับ คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตัวชีวัด โดยกําหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2556 : 35)
4.51-5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้เรียนอยู่ในระดับมากทีสุด
3.51-4.50 หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้เรียนอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้เรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้นําเกณฑ์ของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 144) มา
ใช้ดังนี้
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าตังแต่ .81 ขึ้นไป ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูงหรือสูงมาก
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง .61-0.80 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41-..60 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง .21-0.40 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ํา
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าตํากว่า 0.20 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับต่ํา

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปรากฏดังตารางที่ 1
ปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส
1.ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
2.ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการพัฒนาผู้เรียน
3.ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
4.ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

n = 234

̅

̅

SD.

แปลค่า

อันดับ

4.19
4.08
4.33
4.08

0.39
0.49
0.39
0.50

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

2
3
1
4

3

ปัจจัยสมรรถครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส

n = 234

̅

̅

5.ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านภาวะผู้นําครู
4.04
6.ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ 4.03
กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ภาพรวม
4.12

SD.

แปลค่า

อันดับ

0.47
0.49

มาก
มาก

5
6

0.33

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาส ในภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 เรียง
อันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ แรก ได้แก่ ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการบริหารจั ดการชั้ นเรีย น
รองลงมา ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ และปัจจัยสมรรถนะของครูด้าน
การพัฒนาผู้เรียน ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
2. ผลการศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปรากฏดังตารางที่ 2
n = 234
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ของโรงเรียนขยายโอกาส
1.ด้านการอ่านออก
2.ด้านการเขียนได้
3.ด้านการคิดเลขเป็น
4.ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา
5.ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
6.ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและต่างกระบวนทัศน์
8.ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.ด้านความร่วมมือการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา
8.ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9.ด้านสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
10.ด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้
ภาพรวม

̅

SD.

แปลค่า

อันดับ

3.71
3.51

0.41
0.38

มาก
มาก

4
10

3.52
3.63
3.60
3.71
3.73
3.76

0.45
0.44
0.48
0.44
0.44
0.47

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

9
7
8
5
3
2

3.73
3.69
3.84
3.67

0.44
0.43
0.44
0.24

มาก
มาก
มาก
มาก

3
6
1
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จากตารางที่ 2 พบว่า คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในภาพรวม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 เรียงอันดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ คือ ด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ รองลงมา ด้าน ความร่วมมือการ
ทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา และ ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่
ด้านการเขียนได้

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะของครูที่ ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปรากฏดังตารางที่ 3
ตัวแปร
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
\Y
564(**)
.712(**)
.690(**)
.502(**)
.718(**)
1
.498(**)
X1
X2
X3

1

.623(**)
1

.825(**)
.723(**)
1

.451(**)
.601(**)
.875(**)
1

.535(**)
.473(**)
.685(**)
.698(**)
1

.534(**)
.319(**)
.518(**)
.513(**)
.754(**)

X4
X5
X6
** p<.01
* p<..05

1
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จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อ คุณลักษณะของผู้เรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งคู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการบริหารจัดการ
ในชั้นเรียน (X3) กับปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการพัฒนาผู้เรียน (X2) และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ
ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านภาวะผู้นําของครู (X5) กับปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู้(X6)
5. ผลการศึกษาปัจจัยสมรรถนะของครูที่สามารถสร้างสมการพยากรณ์คุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่
21 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ของตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้พยากรณ์คุณลักษณะ
ของผู้เรียน ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตัวแปรพยากรณ์
b
Std. Error
ß
t
p
ค่าตงที่
-.442
.123
-2.131 0.00
ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการ
.
จัดการเรียนรู้ (X6)
0.209
513
.324 11.054 0.00
ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X2)
0.038
.324
.142
4.654
0.00
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (X3)
0.068
.211.
.231
3.111
0.00
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ (X1)
0.057
-.264
-.158 -2.121 0.00
* p<.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถร่วมกันทํานายผลของตัวแปรคุณลักษณะของผู้เรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดี
ที่สุดในการสร้างสมการณ์ พบว่า ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ (X6) ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน (X2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (X3) ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (X1)
สามารถพยากรณการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ในศควรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้ร้อยละ 74.4

อภิปรายผล
1. ระดับปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยาย
โอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
จรูญ พาณิชย์ผลินไชย (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึง สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่
21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และ
ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านภาวะผู้นําครู อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พูนสุข อุดม (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
พบว่า ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และปัจจัยสมรรถนะของครูด้านภาวะ
ผู้นําครู ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
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2. ระดับคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส โดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะ
ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ครูมีส่วนที่จะต้องไม่เพียงแต่เอาใจใส่ผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังต้องมีทักษะในการ “จุดไฟ”
ในใจของผู้เรียน ให้รักการเรียนรู้ ให้สนุก กับการเรียนรู้ หรือให้การเรียนรู้สนุก และกระตุ้น ให้อยากเรียนรู้ต่อไป ครู
จึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก” (Teach Less Learn More) กล่าวคือ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียน
ครูต้องตั้งคําถามและตอบได้ว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร และเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้น ครูจะต้องทําอะไร
หรือไม่ทําอะไรบ้าง ในสภาพการณ์เช่นนี้ ครูยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น และท้าทายครูทุกคนอย่างที่สุดที่จะทําให้
ผู้เรียนได้เรียนแบบไม่ขาดทักษะสําคัญ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่ง ผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด
คือ ปัจจัยสมรรถนะของครูด้านการบริหารจัดการในชั้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุรางค์ โค้วตระกูล (2553 : 470) ได้กล่าว
ว่า การสร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หรือหมายถึงกิจกรรมทุก
อย่างที่ครูทําเพื่อจะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สําหรับบทเรียน นอกจากนี้การจัดการห้องเรียน อันจะส่งผลคุณลักษณะของผู้เรียนนั้น รวมถึงการที่ครูสามารถที่จะ
ใช้เวลาที่กําหนดไว้ในตารางสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และการจัดที่นั่งของนักเรียน และอุปกรณ์ที่ครูจะใช้ใน
การสอนให้อยู่ในสภาพที่จะช่วยครูได้ในเวลาสอน
4. ตัวแปรพยากรณ์ในภาพรวมสามารถพยากรณ์ คุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ขยายโอกาส ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ซึ่งผลการพยากรณ์แบบขั้นตอนโดย
การคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด เรียงตามลําดับดังนี้ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพือ่
การจัดการเรียนรู้ (X6) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 51.5 และมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก รองลงมา ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน (X2) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 50.6 และมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก ด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน (X3) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 47.6 และมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก ด้านหารบริหารหลักสูตรแลการ
จัดการเรียนรู้ (X1) สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 31.8 และมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก และจากผลการวิจัยพบว่า
สามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 74.4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับ ดวงรําไพ งามศัพท์ (2559:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา พบว่า สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน กระบวนการจัดการเรียนรู้
รองลงมา คือ ด้านการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา สุด คือ ด้านการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับ พงษ์ศักดิ์ ด้วงทา ได้ศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน
พบว่า ความสอดคล้องของโมเดลสมรรถนะครูกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า สอดคล้องตาม โมเดลการวัดสมรรถนะ
วิชาชีพครูในสมรรถนะหลัก จํานวน 7 องค์ประกอบ พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเรียง จากมากไปน้อย ดังนี้ 1)
จิตวิทยาสําหรับครู 2) ความเป็นครู 3) การพัฒนาตนเอง 4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5) การทํางานเป็นทีม 6) การบริการ
ที่ดี 7) วินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูนอกจากนี้ สอดคล้องตามโมเดล การวัดสมรรถนะวิชาชีพครูใน
สมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ภาวะผู้นําครู 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชน 4) วิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนา ผู้เรียน 5) การวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา 6) ภาษาเทคโนโลยีสําหรับครูและนวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา 7) ความรู้
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ในเนื้อหาวิชา 8) การพัฒนาผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 9) การจัดการ เรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน

ข้อเสนอแนะ
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ฉะนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรส่งเสริมให้องค์กรท้องถิ่น ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามศักยภาพ
1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ปัจจัยสมรรถนะของครูและคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่
21 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย
ฉะนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรท้องถิ่น ผู้ปกครอง และชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและสร้างความร่วมมือ เพื่อร่วมกัน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
1.3 จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ด้านการเขียนได้ มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ
สุดท้าย ฉะนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรส่งเสริมทักษะทางด้านการเขียน เพื่อผู้เรียนสามารถ
ถ่ายทอด ความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านและ คุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยผ่านการเขียน การสรุป อภิปราย
ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว และการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
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ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ชนัญธิดา อ่วมทร
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย มีระดับความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและ
หัวหน้างาน โดยจาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่ง กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้างานของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ผู้บริหาร
จานวน 22 คน หัวหน้างาน จานวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถานศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด อ่ า งทอง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บ ริหารและหัวหน้างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน โดยเรียงตามลาดับดังนี้ ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการธารงรักษาบุคลากร ด้านการสรรหาบุคลากร
2. การเปรียบเที ยบปั ญหาการบริหารงานบุ คคลของสถานศึกษามั ธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้างาน จาแนกตาม เพศ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่งงาน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริหาร, งานบุคคล
Abstract
The objective of this research were to study the problems and the Suggestions of
Personnel Administration in Secondary Schools Angthong Under the Office of the Basic
Education Commission. The instrument used for data with the reliability of 0.89. The
samples used in this study were administrators and supovisors classified by sex, age,
education background, work experience and position. The samples used in this study were
22 administrators and 150 supovisors in Angthong Secondary Schools, academic year 2017.
The tools of research were the constructed questionnaires and used for data collection. The
statistic used for data analysis were means of percentage and standard deviation t-test and
One–way Analysis
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The resuits of the study were as follows:
1. The problems of Personnel Administration in Angthong Secondary Schools
Under the Office of the Basic Education Commission, as perceived by administrators and
head of department, were at a low level. When considering each aspects, every aspects were
at a low level, the hightest was evaluation, developing personal, reservation personal, and
selecting personal
2. Comparing the problems of Personnel Administration in Angthong Secondary
Schools Under the Office of the Basic Education Commission, as perceived by
administrators and supovisors, classification by at sex were significant at .05 level, age
education work experience and position, were not significance
Keyword(s) : Administration, personnel

บทนา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจของการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหน่วยงานประเภทใด ถ้าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์บกพร่องหน่วยงานนั้น ๆ จะเจริญก้าวหน้าได้โดยยาก เพราะงานทุกชนิดจะได้ผลดีหรือ
ผลเสียก็อยู่ที่บุคคลที่รับงานไปทา ถ้าบุคคลที่รับงานไปขาดขวัญกาลังใจหย่อนสมรรถภาพงานมักจะบกพร่องหรือ
ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นนักบริหารที่ดีจะต้องบริหารงานบุคคลให้ได้ผลดีและได้รับความสาเร็จในการทาให้บุคลากร
ทุกฝ่ายร่วมมือกันทางานเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ (พนัส หันนาคินทร์ , การ
บริหารบุคคลในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเนศ, 2546), : 133-134) ซึ่งโรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของสังคมที่
ต้องดาเนินการบริหารงานเพื่อให้การศึกษาสาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยบุคลากรเข้า
ช่วยในการดาเนินการเพราะคุณภาพของการบริหารการศึกษาจะสูงหรือต่าเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากร ที่ทา
หน้าที่ในองค์การนั้น ที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เมื่อปฏิบัติงานไประยะหนึ่งมักจะหย่อน
สมรรถภาพ เบื่อหน่ายอันเป็นเหตุให้ทางานไม่เต็มที่ โดยเฉพาะถ้าครูขาดความกระตือรือร้นในเรื่องการเรียนการ
สอนย่อมทาให้การศึกษาขาดคุณภาพ จึงจาเป็นจะต้องพัฒนาครูด้วยวิธีต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ (สุธีระ ทานตวนิช, การ
บริหารงานโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา, (กรุงเทพฯ : สตรีเนติศึกษา, 2545), : 52.) และปัจจัยสาคัญในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือ การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญที่ทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุขสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของประเทศ โดยนัยดังกล่าวความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาจึงเน้นการพัฒนา
บุคคลใน 4 ด้าน อย่างสมดุลและกลมกลืนกัน ได้แก่ ด้านปัญญา บุคคลที่ได้รับการศึกษา พึงเป็นผู้มีปัญญา คือ รู้จัก
เหตุและผลรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี คุณและโทษ สิ่งที่ควรกระทาและไม่ควรกระทา รู้จักแก้ปัญหา ได้อย่างฉลาด
รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และหลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อ
ความก้าวหน้าทางความรู้และวิทยาการต่าง ๆ รู้คุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทยและรู้จักเลือกรับ
วิทยาการและวัฒนธรรมจากภายนอก ด้านจิตใจ บุคคลที่ได้รับการศึกษา พึงรู้จักฝึกจิตใจของตนให้มีความเจริญ
งอกงามทางคุณธรรม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีสมาธิและ มีความอดทนหนักแน่นอันจะ เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ การงาน และการด ารงชี วิ ต ด้ า นร่ า งกาย บุ ค คลที่ รับ การศึก ษา พึ ง มี ร่ า งกาย
เจริญเติบโต เหมาะสมกับวัยรู้จัก ดูแลรักษาของร่างกาย ให้เหมาะสมกับการงานและอาชีพ และด้านสังคม บุคคลที่
รับการศึกษาพึงมีพฤติกรรม ทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางานและการอยู่ร่วมกั นในครอบครัว องค์กรและสังคม
รู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลประโยชน์แก่กันและกันโดยไม่เห็นแก่ตัว สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
รวมทั้ ง สามารถใช้ ภาษาต่ า งประเทศเพื่ อการติ ด ต่ อสื่ อสารกับ นานาประเทศได้ สามารถธ ารงเอกลั กษณ์ และ
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ตระหนักและปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้อื่น ต่อสังคมและต่อ
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มวลมนุ ษ ยชาติ รู้ จั ก และเคารพในสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของตนเองและผู้ อื่ น ตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนร่วมส่งเสริ ม
บทบาทของประเทศในประชาคมโลกตามแนวทางที่เหมาะสม (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, การพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545 : 185-186.)
ในการบริหารงานใดๆ ก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันว่า เรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลเป็นเรื่องที่สาคัญและยุ่งยากที่สุด
ทั้งนี้ เพราะตามหลักทั่วไปในการบริหารงานนั้น แม้ว่าจะมีงบประมาณให้อย่างเพียงพอ มีการจัดองค์การ และการ
บริหารงานที่ดี มีอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ พร้อมถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่ดี ไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดความซื่อสัตย์สุจริต
และไม่ประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยอันดีแล้ว ก็เป็นการยากที่การบริหารงานจะบรรลุผลสมตามความมุ่งหมาย ส่วน
สาเหตุที่ทาให้การบริหารงานบุคคลยุ่งยากมากนั้น ก็เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวพันและ มีผลกระทบกระเทือนต่อ
สิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นมนุษย์ปุถุชนปัญหาที่เกิดขึ้น จึงแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น อาจจะเห็น
ได้ตั้งแต่การที่จะทดสอบหรือคัดเลือกคนเข้าทางานทาอย่างไรจึงจะได้คนที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะ
มอบหมายให้ทาจะใช้อะไรเป็นเครื่องวัดจึงจะสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ถ้าเป็นสิ่งของวัตถุเราก็มีทางที่จะตรวจสอบ
คัดเลือกได้ตามที่ต้องการ เมื่อรับคนเข้ามา แล้วหาใช่ว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีปัญหาเรื่องฝึกอบรมก่อนเข้า
ใหม่ ถ้าเป็นเครื่องมือเครื่องจักรอย่างอื่น เราก็อาจหล่อหลอมหรือกลึงให้เข้าตัวจักรอื่นได้ไม่ยาก เมื่อทางานไปแล้ว
เป็นแรมเดือนแรมปี ก็หาใช่จะหมดปัญหาเรื่องการฝึกอบรมไม่ เพราะเทคนิควิธีการทางาน และเครื่องมือเครื่องใช้
แปลกๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ นโยบายและระเบียบการต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงไป งานที่
ปฏิบัติหรือบริการต่างๆ อาจขยายตัวมากขึ้นจาต้องมีการฝึกอบรมโดยสม่าเสมอ ซึง่ ถ้าเป็นเครื่องมือเครื่องจักรก็อาจ
ซ่อมแซมเช็ดล้างขัดถูได้โดยง่ายกว่า ปัญหาที่สาคัญอื่นๆ มักจะปรากฏอยู่เสมอโดยเฉพาะเกี่ยวกับสวัสดิการ และ
ความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ อาจจะแก้ไขให้บรรเทาเบาบางลงไปได้
ถ้าการบริหารงานบุคคลได้รับความสนใจและเอาใจใส่อย่างเพียงพอ (สมาน รังสิโยกฤษฎ์. 2540 : 3)
การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม มีทรัพยากรในการบริหาร 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) การบริหาร (Management) ทรัพยากรแต่ละประเภทมีความสาคัญทุกประการโดยต้องพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน จะขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อาทิเช่น ไม่มีเงิน ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ องค์กรก็ ไม่สามารถทา
อะไรได้ หรือแม้จะมีเงิน มีวัสดุอุปกรณ์ แต่ไม่มีคนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงานจะไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามอาจ
กล่าวได้ว่าคน เป็นทรัพยากรบริหารที่สาคัญที่สุดเหนือทรัพยากรใด ๆ เนื่องจาก คน เป็นผู้นาทรัพยากรอื่น ๆ ไปสู่
เป้าหมายขององค์การได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าคนเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งของการจัดองค์การเพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงานทุก
อย่างของ องค์การ หากคนไม่มีคุณภาพก็ไม่สามารถที่จะจัดการงานในองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ การจะได้
บุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาทางาน ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารงานบุคคลหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บรรยงค์ โต
จินดา. 2543 : 1) ซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับคนในลักษณะ ที่เป็นการใช้คนให้เหมาะกับงาน
จากการศึกษาที่ได้กล่าวมา ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะครูผู้สอนจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสรรหาบุคลากร
การธารงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัญหาการบริหารงานบุคคล เพื่อ
นาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึกษาปั ญ หาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามั ธยมศึกษาจั งหวั ด อ่า งทอง ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้างาน
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานและตาแหน่งงาน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นาแนวคิดการบริหารงานบุคคลของนักการศึกษาหลายท่าน ซึ่ง
สามารถสรุปขอบข่ายกระบวนการบริหารงานบุคลากรได้ 4 ด้าน คือ ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านการธารงรักษา
บุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาสร้างกรอบแนวคิดที่ใช้ในการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อทาการวิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจัยนาความคิดของภารดี อนันต์นาวี (2551 : 167-169) มาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
2) อายุ
3) วุฒิการศึกษา
4) ประสบการณ์ในการทางาน
5) ตาแหน่งงาน

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ทาการศึกษา 4 ด้าน คือ
1) ด้านการสรรหาบุคลากร
2) ด้านการธารงรักษาบุคลากร
3) ด้านการพัฒนาบุคลากร
4) ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 จากสถานศึกษาจานวน 14 โรงเรียน แยกเป็น ผู้บริหาร 22
คน หัวหน้างาน 289 คน รวมทั้งหมด 311 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้า
งาน ของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
จากสถานศึกษา จานวน 14 โรงเรียน จานวน 172 คน ซึ่งเป็นจานวนกลุ่มตัวอย่างของตาราง Krejcie and
Morgan (1970 : 607-610, อ้างถึงใน สมบัติ ท้ายเรือคา 2553 : 34-44) และผู้วิจัยดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยสุ่มผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียนแบบเจาะจง (purposive random
sampling) จานวน 22 คน หัวหน้างาน ผู้วิจัยคานวณสัดส่วนระหว่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างหัวหน้างาน โดยใช้
ฐานประชากรหัวหน้างานทั้งหมดจานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)
จานวน 150 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม สร้างขึ้นเพื่อถามปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการ โดยการศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด ภายใต้ขอบข่ายการบริหารงาน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านการธารงรักษาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเรียบเรียงและสร้างเป็นแบบสอบถาม นาแบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้น เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักงานนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไขเนื้อหา คาถาม ความถูกต้องของการใช้ภาษา นา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา (Validity) โดยใช้การ
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของคา ถามกับวัตถุประสงค์ (IOC:Index of item objective congruence) และ
พิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่า IOC มากกว่า .50 ขึ้นไป โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักงานนิพนธ์ เพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์ นา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหาร หัวหน้างาน โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอ่างทอง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่า
อานาจจาแนกรายข้อ (Discrimination) ของแบบสอบถามจากโปรแกรมสาเร็จรูป ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson product moment coefficient) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อที่มีอานาจ
จาแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
coefficient) ของ Cronbach (1990 : 202-204) ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .20.76 ซึ่งเป็นค่าอานาจจาแนก ที่ยอมรับได้และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .85 นา
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องแล้วนาข้อมูลที่
ได้มากาหนดรหัสและลงรหัสข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของระดับปัจจัยปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อจาแนกตาม เพศ และตาแหน่งงาน โดยใช้การทดสอบที (t-test) ทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึ กษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อจาแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) เมื่อมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้การทดสอบ
ของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s test)

ผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ปั ญ หาการบริ หารงานบุ ค คลของสถานศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษาจั ง หวั ด อ่ า งทอง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 172 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 61.63 มีอายุ
มากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.05 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.28 มีประสบการณ์ใน
การทางานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.42 และมีตาแหน่งหัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 87.21
ผลการวิเคราะห์ ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปในภาพรวม
ปัญหาการบริหารงานบุคคล
1
2
3
4

ด้านการสรรหาบุคลากร
ด้านการธารงรักษาบุคลากร
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวม

X

S.D.

2.14
2.27
2.28
2.29
2.25

0.61
0.67
0.58
0.55
0.60

ระดับปฏิบัติการ
( n = 172)
แปลผล อันดับที่
น้อย
4
น้อย
3
น้อย
2
น้อย
1
น้อย

จากตารางที่ 1 พบว่ า ปั ญ หาการบริ หารงานบุ คคลของผู้ บ ริห ารและหั ว หน้ า งานของสถานศึ กษา
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.25,
S.D. = 0.60) ซึ่งเมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารงานบุคคลแต่ละด้านจะพบว่าผู้บริหารและ หัวหน้างานมีการปฏิบัติ
ในระดับน้อยทุกด้าน โดยด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นอันดับแรก ( X = 2.29 , S.D. = 0.55) รองลงมา
เป็นด้านการพัฒนาบุคลากร ( X = 2.28 , S.D. = 0.58) ด้านการธารงรักษาบุคลากร ( X = 2.27 , S.D. = 0.67)
ด้านการสรรหาบุคลากร ( X = 2.14 , S.D. = 0.61) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ในการทางาน และ
ตาแหน่งงาน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
อ่า งทอง ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน จ าแนกตามเพศ อายุ วุ ฒิก ารศึก ษา
ประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่งงาน
ปัญหาการบริหารงานบุคคล
1
2
3
4
5

เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน
ตาแหน่งงาน

ค่าสถิติ
2.21
4.74**
2.38
2.56
-0.59

p
0.08
0.00
0.10
0.08
0.08

ผลการเปรียบเทียบ
ไม่แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
อ่า งทอง ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น จาแนกตามอายุ แตกต่ างกัน จ าแนกตามเพศ วุ ฒิ การศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่งงาน ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานบุค คลของสถานศึกษามั ธยมศึกษาจั งหวัดอ่างทอง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
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1. ผลการศึกษาปั ญ หาการบริหารงานบุ ค คลของสถานศึกษามั ธ ยมศึกษาจั ง หวั ด อ่างทอง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ด้านการสรรหาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหา
บุคลากรอยู่ในระดับน้อย เช่นเดียวกับผลการวิจัยของปัทมา พุทธแสน (2551 : 117 - 119) ได้ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า
ปัญหาการปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่าอยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน ระดับปานกลาง 3 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดสวัสดิการ ให้บุคลากร ด้านการสรรหา ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านการคัดเลือก
1.2 ด้านการธารงรักษาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม อยู่
ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลด้านการ
ธารงรักษาบุคลากรอยู่ในระดับน้อย เช่นเดียวกับผลการวิจัยของจิตตินันท์ ภูมิอาจ (2550 : 96) ได้ศึกษาสภาพและ
ปัญหาบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู พบว่า
ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติการสอบเห็นว่า โรงเรียนเอกชนมีปัญหาการบริหารงานอยู่ในระดับน้อย
1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนา
บุคคลอยู่ในระดับน้อย เช่นเดียวกับผลการวิจัยของวิทยา ศรีจันทร์หล้า (2553 : 61 - 65) ได้ศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 4 พบว่า ปัญหาการ
บริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ด้ า นที่ มี ปั ญ หาสู ง สุ ด คื อ ด้ า นการเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รองลงมาคือด้านวินัยและการรักษาวินัย และด้านที่มีปัญหาต่าสุดคือ ด้านการ
ลาออกจากราชการ
1.4 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ ชัญชนันท์ พิพัฒน์สุขดารง (2556 : 87) ได้
ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย รายด้านอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้างานต่อปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามเพศ พบว่า
ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัย
ปรากฏเช่ นนี้ อาจเป็น เพราะ ผู้ บริหารและหัวหน้า งานของสถานศึกษามั ธยมศึกษาจั งหวัดอ่างทอง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเมื่อมาทางานในสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ซึ่ง
บรรยากาศองค์กรลักษณะเดียวกัน ทุกคนอยู่ในสถานการณ์หรือบริบทที่เหมือนกัน ก็ย่อมจะมีความคิดที่ไม่แตกต่าง
กัน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของสุพิช สมคะเนย์ (2549 : 87) เรื่องการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้างานต่อปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามอายุ พบว่า
ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัย
ปรากฏเช่ นนี้ อาจเป็น เพราะ ผู้ บริหารและหัวหน้า งานของสถานศึกษามั ธยมศึกษาจั งหวัดอ่างทอง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงอายุที่แตกต่างกันเมื่อมาทางานในสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ความคิด
ย่อมเป็นไปตามสิ่งที่ตนเองเชื่อมั่น เกี่ยวกับความรู้สึกของบุคลในช่วงอายุต่างๆ ก็ย่อมจะมีความคิดที่แตกต่างกัน
เช่ นเดี ยวกับผลการวิ จั ยของคณะท างาน มหาวิท ยาลั ย รามคาแหง สาขาวิท ยบริการเฉลิ มพระเกีย รติ จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช (2556 : 61) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
อายุที่แตกต่างกันของนักศึกษา มีความคิดเห็นต่อปัจจัยสาเร็จผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่แตกต่างกัน
2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้างานต่อปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
อ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวิจั ยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บ ริ หารและหัวหน้างานของสถานศึกษามั ธยมศึกษาจังหวั ดอ่า งทอง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาระดับที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ทาให้เราได้รับข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆ ที่กระตุ้นความคิดต่อจนเป็นวิสัยทัศน์ได้ การเรียนรู้และทาความเข้าใจต่อสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดขึ้นในอนาคตทาให้สามารถเตรียมในทุกด้านเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จในอนาคตอย่างมั่นคง เรียนรู้มาก สังเกตมาก
ช่างคิด วิเคราะห์มาก ก็มีแนวโน้มมีวิสัยทัศน์ได้มาก และเมื่อผู้มีวุฒิการศึกษาดังกล่าวอยู่ในสภาพแวดล้อม การ
ทางานในที่เดียวกัน จึงมีการรับรู้เกี่ ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลแตกต่างกัน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของสา
ริน๊ะ ดอปอ (2553 : 57) ที่ศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พบว่า ครูผู้สอนที่ มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิด เห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
2.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้างานต่อปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด อ่ า งทอง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและหัวหน้างาน ของสถานศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะทางานมากี่ปีก็ไม่เกี่ยวกับการ
มองการบริ หารของผู้ บ ริหารและหั ว หน้ า งาน แต่ ขึ้ น กับ ความสามารถ ทั ศนคติ ของผู้ บ ริหารและหัว หน้ า งาน
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของสุนันทา รุ่งเนียม (2548 : 136) ไดทาการวิจัยเรื่อง การบริหารบุคคลของโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารบุคลากรโดยรวม ไม่แตกต่างกัน

2.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้างานต่อปัญหาการบริหารงานบุ คคล
ของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามตาแหน่งงาน
พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
อ่างทอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวิจั ยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บ ริหารและหัวหน้างานของสถานศึกษามั ธยมศึกษาจังหวั ดอ่า งทอง
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ในการท างานในสถานที่ เดี ย วกัน หรือใกล้ เคีย งกัน บริบ ทและ
สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ตาแหน่งในการทางานจึงทาให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของอร
อุมา รอดแย้ม (2554 : บทคัดย่อ) ไดทาการวิจัยเรื่อง การทางานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบพีดีซีเอ (PDCA)
ของผู้บริหารและครูของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า ผู้บริหารและ
ครูของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีการทางาน
ร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบพีดีซีเอ (PDCA) ไมแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิ จั ย ปั ญ หาการบริหารงานบุ คคลของสถานศึกษามั ธ ยมศึกษาจั ง หวั ด อ่า งทอง ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้บริหาร
ควรให้ความสาคัญกับการดาเนินงานบุคคลของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ด้านการสรรหาบุคลากร ผู้บริหารควรมีการบรรจุแต่งตั้ง จัดหา สรรหา บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ นาหลักคุณธรรมมาใช้ในกระบวนการสรรหา แต่งตั้ง และบรรจุบุคลากรควรพิจารณาการจัดบุคลากร
เข้าปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถก่อนที่จะมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามที่ตนเองถนัด
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและได้ผลของงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการธารงรักษาบุคลากร ควรมีการบริหารงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาส ให้บุคลากรใน
องค์กรได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ความสาคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ จัดสวัสดิการ
บ้ า นพั ก เพื่ อ ให้ บุ ค ลคลมี ข วั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านเต็ ม ความสามารถ ปรั บ ปรุ ง การเบิ ก จ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลให้รวดเร็วมากขึ้น และส่งเสริมให้บุคลคลมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ วินัยของบุคลากรทาง
การศึกษา และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จัดอบรม ให้ความรู้กับ
บุคลากร นาบุคลากรศึกษาดูงานตามสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอื่นๆ ที่มีผลงาน
ดีเด่นประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. ด้ านการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน ควรกาหนดหลั กเกณฑ์การประเมิ น อย่า งชั ด เจนแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนนั้นได้ผลเป็น
ประการใด แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคนทราบ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไปใช้ในการวางแผนเพื่อ พัฒนาในปีต่อไป และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของครูเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน
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การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The Development of Critical Reading Skill by Using SQ4R Method in Matthayom 2 Student
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
SQ4R และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคการอ่านแบบ
SQ 4 R 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 40 ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคการอ่านแบบ SQ 4 R เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test แบบ Dependent Sample
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมความเข้าใจการอ่านคิดวิเคราะห์โดยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ SQ4R ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.3
/ 82.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมความเข้าใจการอ่าน
คิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของการทาแบบทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างน้อยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมความเข้าใจการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด X = 4.57 S.D. = 0.65
คาสาคัญ : การอ่านคิดวิเคราะห์ / การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
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Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the efficiency of the analytical
thinking abilities through SQ4R method in Thai language area, Matthayom Suksa 2
(Grade 8) students to attain the required efficiency of (E1/E2) 80/80, 2) to compare the
students’s analytical thinking abilities between before and after learning through using
SQ4R method in Thai language, Matthayom Suksa 2 (Grade 8) students and 3) to
investigate the students' satisfaction toward learning by using SQ4R method in Thai
language area. The samples were 25 Mattayom Suksa 2 (Grade 8) students in 2017. The
research instruments included 1)4 lesson plans through using SQ4R reading technique to
develop analytical thinking abilities in Thai language. 2) learning efficiency test through
using SQ4R is 4 multiple choices total 40 items and 3) the questionnaire on students'
satisfaction is rating scale 10 items. The collected data was analyzed using percentage,
mean, standard deviation and t-test (dependent sample)
Results of the research are as follows:
1. The efficiency of learning organization through the SQ4R method in Thai
language area among Mathayom Suksa2 (Grade8) students was 80.3/82.4 efficient was
met the required criterion E1/E2 80/80
2. The students' analytical thinking abilities after learned through the SQ4R
method in Thai language area was higher than before learn at the 0.50 level of
significance
3. The students ' satisfaction toward learning through the SQ4R method in Thai
language area was at the most level X = 4.57 S.D. = 0.65
Keyword Critical Reading Skill / SQ4R Method

บทนา
ภาษามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ด้วยเหตุที่ว่าภาษาเป็นเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสาร ทาให้สามารถรับรู้เรื่องราวและเข้าใจซึ่งกันและกันได้ ในส่วนของภาษาไทยนั้นมีความสาคัญ
ต่อคนไทยทุกคนเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้ว ภาษาไทยยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ชาติเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การธารงรักษา และสืบทอดโดยการใช้ภาษาให้ถูกต้อง หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง และมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยสาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดู และ
การพูด สาระหลักการใช้ภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม โดยจัดให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนซึ่งสาวมารถใช้
ภาษาสื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง พูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ นาความคิดไปตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต มี นิสั ยรักการอ่า น การเขีย น รู้จั กแสวงหาความรู้ ใช้ ภาษาในการพั ฒนาตน มีคุณธรรมจริย ธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสร้างสรรค์งานอาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษา รักความเป็นไทย ภูมิใจ
และชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย สามารถนาทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามสถานการณ์และบุคคล (สานักวิชาการ, 2551: 2-4) ในการ
เรียนด้านภาษา การอ่านเป็นทักษะสาคัญในบรรดาทักษะทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่สาคัญและใช้มากในชีวิตประจาวัน เพราะเป็นทักษะที่นักเรียนใช้แสวงหาสรรพ
วิทยาการต่างๆ เพื่อความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการอ่านย่อม
แสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพูดและ
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การเขียนได้เป็นอย่างดี การจัดการศึกษาปัจจุบันจึงได้มีการส่งเสริมทักษะการอ่านเป็นอย่ างมากทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
แนวความคิดดังกล่าวข้างต้นได้ตรงกับความคิดเห็นของ สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2551 : 4 - 6) ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า “การอ่านเป็นหัวใจของการเรียนรู้” ซึ่งจะต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาทักษะดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง ใช้เวลาในการฝึกฝนอยู่เสมอจนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน เป็นคนช่างคิด ช่างเขียน กล้าแสดงออก มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
(2545 : 2) ได้กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า การอ่านเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ การรู้และใช้วิธีอ่าน
ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝนอ่านอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการ
อ่ า นที่ ดี ทั้ ง จะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความช านาญและมี ค วามรู้ ก ว้ า งขวางด้ ว ย ขณะที่ ศิ ริ พ ร ลิ ม ตระการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542 : 6) กล่าวว่า การอ่านทาให้ได้เนื้อหา สาระความรู้มากกว่าการศึกษาหา
ความรู้ด้วยวิธีการอื่นๆ ผู้อ่านสามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการได้เองขณะอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธิ
เกิดความคิดเห็นได้ด้วยตัวของตัวเองในขณะที่กาลังอ่าน ในขณะที่ สุกัญญา ศรีสืบสาย (2551: 14) กล่าวว่า การ
อ่านและการคิดเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งนี้เพราะการอ่านที่มีประสิทธิภาพมิใช่การอ่านตรงตาม
ตัวอักษร แต่เป็นการอ่านโดยใช้วิจารณญาณ สามารถประเมินค่าเรื่องที่อ่านและใช้ประโยชน์จากการอ่านได้ ซึ่ง
การอ่านดังกล่าวจะเกิดไม่ได้ถ้าปราศจากการคิด ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องการคิด และการสอนให้นักเรียนรู้จักคิด
จึงเป็นเรื่องที่ครูควรสนใจควบคู่ไปกับการสอนและการพัฒนาการอ่าน
ผู้วิจัยได้ทาการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ พบว่า นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยค่อนข้างต่า และจากผลการวิเคราะห์
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ต่ากว่า
ระดับประเทศ คะแนนที่ได้ไม่เกินร้อยละ 50 และในการจัดการเรียนรู้จะพบปัญหาในเรื่องทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์มากที่สุด กล่าวคือ ผู้เรียนอ่านแล้วไม่สามารถนาเรื่องที่อ่าน ไปวิเคราะห์ วิจารณ์แยกข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ อีกทั้งจากสภาพปัญหาของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ด้ ว ยบริ บ ทของโรงเรี ย นจะอยู่ ใ นชุ ม ชนเล็ กๆ ห่า งจากตั ว เมื อ งประมาณ 190 กิ โ ลเมตร
ผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นเกษตรกร ต้องทางานทุกวัน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
ไม่สามารถที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดจากครอบครัวได้เท่าที่ควร และการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา นักเรียนส่วน
ใหญ่จะใช้การจามากกว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งการจาไม่ได้เกิดจากความเข้าใจที่ถ่องแท้ ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้และความจ าระยะสั้ น ผู้เรียน ไม่ ส ามารถนาไปประยุ กต์ ใช้ในชีวิ ต ประจ าวัน ได้อย่ างมีป ระสิ ท ธิภาพ
เท่าที่ควร และนักเรียนยังขาดทักษะวิเคราะห์ วิจารณ์ ไม่สามารถบอกลาดับเรื่องราวได้ อีกทั้งยังขาดสื่อการ
เรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิด ซึ่งได้สอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 142 ) ที่
กล่าวว่า ความสามารถของเด็กไทยในวิชาพื้นฐานมีแนวโน้มต่าลง และสิ่งที่ต้องแก้ไขด่วนคื อ พื้นฐานในการ
เรียนรู้โลกอนาคต กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน เน้นการให้ความรู้ การให้นักเรียนท่องจาเป็นสาคัญ ไม่ได้
สอนให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด แก้ปัญหา จึงส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพในด้านการคิดต่า
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจ และประสงค์ที่จะศึกษาค้นคว้าทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้การอ่านตามขั้นตอนแบบ
SQ4R เพื่อหาลักษณะของการสื่อความหมายทางเนื้อหามาอธิบายถึงเหตุการณ์ เรื่องราว หรือปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์เชิงเหตุผลจากข้อมูลและการวิเคราะห์ผลของการสื่อความหมายจากการประเมิน สิ่ง
ต่างๆ ที่ต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสม ที่สามารถทาให้ผู้เรียนรู้ตัวว่ าตนคิดอะไร คิดอย่างไร ผู้เรียนจะได้รับ
การฝึกให้ตระหนักในกระบวนการตามขั้นตอนที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนทางภาษา ในการพัฒนาทักษะการ
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อ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียนสรุปความ ที่สามารถทราบถึงลักษณะของการสื่อความหมาย เหตุผลและผลของ
การสื่อความหมายได้ครบองค์ประกอบ ทาให้ทราบข้อเท็จจริง เข้าใจความเป็นมาของเหตุการณ์ เรื่องราว ความ
สมเหตุสมผล ไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์หรืออคติ ค้นพบข้อแตกต่าง และสามารถประเมินสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
สามารถคาดคะเนความน่าจะเป็น บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นกระบวนการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้
และมีทักษะการคิดวิเคราะห์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมความเข้าใจการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรีย นระดับชั้ นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ภาษาไทยจะมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
มีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัดกิจกรรม

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้คือเนื้อหาจากรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยในสาระที่ 1 การอ่าน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ที่ 2 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิม
พระเกียรติ จานวน 25คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 25 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา สถานที่
ระยะเวลาที่ใช้ได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สถานที่ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่
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ตัวแปรที่ศึกษา
แปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการเรียนรู้ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ ความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้เพื่อ
1. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R จะทาให้มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์สูงขึ้น
3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ที่พัฒนาทักษะ
การอ่านคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
-

สารวจ ( Survey – S )
ตั้งคาถาม ( Question – Q )
อ่านจับใจความสาคัญ ( Read –R)
จดบันทึก ( Record –R)
สรุปใจความสาคัญ ( Recite – R )
ทบทวน ( Reflect – R )

ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์

ความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบSQ4R

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระ
เกียรติจานวน 25 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติจานวน
25 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคการอ่านแบบ SQ 4 R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น12 ชั่วโมง
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคการอ่านแบบ SQ 4
R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. แบบวัดความพึงพอใจของนั กเรียนที่มีต่อการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ 4 R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 10 ข้อ
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการเรียนรู้เรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ การ
เรียนรู้โดยเทคนิคการอ่านแบบ SQ 4 R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึ กษาหลั ก สู ต ร คู่มื อครู ชั้ น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 2 และหลั กสู ต รการสอน กลุ่ ม สาระวิ ช า
ภาษาไทย คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสาระวิชาภาษาไทย พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. ศึกษาวิธีการเขียนแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากคู่มือครูและเอกสารวิชาการ
5. กาหนดรูปแบบเพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดย เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R
6. ดาเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้โดยเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 4 แผน
7. นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของแผน โดยประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์กับเนื้อหา ความเหมาะสมของ
ภาษา ความชัดเจนในการใช้ภาษา ความครอบคลุมและถูกต้องของเนื้อหาสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
ความเหมาะสมด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยกาหนดผลรวมจะต้อง
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .50 จึงถือว่าวัดได้สอดคล้องกัน สามารถนาไปใช้ได้ แล้วนาข้อเสนอต่างๆ ปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
8. นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลับมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
9. นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อ
นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมกัลยา ณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
จานวน 25 คน
3.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวัดและการประเมินผล รวมทั้งวัดการสร้างแบบ
ทดอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารทึ่เกี่ยวข้อง
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2. กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทางการเรียน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่สร้าง
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ครอบคลุมตามจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้และตามข้อคาถามพัฒนาการวัด โดยการทา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียน โดยเป็นแบบทดสอบ เเบบชนิดเลีอกตอบ
จานวน 4 ตัวเลือกจานวน 40 ข้อ เพื่อจะเลือกไว้ใช้จริง 30 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนข้อละ 1คะแนน
4. จัดทาตารางวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบแบบ IOC (Index of Item Objective
Congruence) เพื่อนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์
โดยข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่.50 ถึง 1.00 จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
ถือเป็นข้อสอบที่สามารถนาไปใช้ได้
5. นาแบบทดสอบมาปรับปรุงตามข้อเสนอเเนะเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการตั้งคาถามในแต่ละ
ข้อคาถามให้สั้น กระชับ ได้ใจความชัดเจน นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจง่าย ตอบได้ตรงประเต็น และให้ตรวจทานการ
พิมพ์ข้อสอบให้ถูกต้องก่อนนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
6. นาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนไปทดลองใช้ ( Try – out ) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จานวน 10 คน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนมาหาคุณภาพ
7. นาผลทึ่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เเละหาค่าอานาจจาเเนกรายข้อ (r)โดยใช้
เทคนิค 27% ของ จุง เตห์ ฟาน (Chung, The Fan.1952: 6-32)
8. คัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่าความยาก p ตั้งแต่ .20 ถึง .80 ค่าอานาจจาเเนก(r) ตั้งเเต่ .20
ถึง 1.00
9. นาแบบทดสอบ มาหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson)
จากสูตร KR-20 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2548: 168)
10. จัดพิมพ์แเบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนเป็นฉบับจริง จานวน30 ข้อ เพื่อ
นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.3 แบบวัดความพึงพอใจ
การสร้างแบบวัดความพึงพอใจ ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึ กษาเอกสาร ต าราทฤษฎี งานวิ จั ยที่ เกี่ยวข้องกั บการประเมิ นความพึ งพอใจ และ
กระบวนการวัดผล
2. วิ เคราะห์เนื้ อหาที่ จ ะวั ด ตามขั้ น ตอนกระบวนการวั ด ความพึ ง พอใจโดยท าตารางการ
วิเคราะห์ เพื่อกาหนดลักษณะแบบวัดความพึงพอใจ
3. สร้างแบบวัดความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้ตัวเลขแสดง
ระดับความพึงพอใจ เมื่อได้แบบสอบถามจานวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
4 . ทาแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นสอนให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับขั้นที่ 1 ตรวจพิจารณา
ตามความเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะทางผู้เชี่ยวชาญ
5. พัฒนาแบบวัดความพึงพอใจเป็นฉบับจริงเพื่อนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบผลการเรียนรู้จานวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมงแล้วตรวจให้คะเเนนเก็บคะแนนนี้ไว้
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3. ดาเนินการทดลอง โดยใช้แผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคการอ่านแบบ SQ 4 R เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีละเเผนจนครบ 4 แผน พร้อมเก็บ
คะแนนระหว่างเรียน ได้แก่ผลงานจากใบงาน เเละการทดสอบย่อย เก็บคะแนนไว้ทุกเเผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จนครบ 4แเผน ใช้เวลาสอน 4 สัปดาห์
4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากทาการทดลองสอนครบ 4 แผนโดยใช้เเบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ทางการเรียน จานวน 30 ข้อโดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง แล้วตรวจให้คะแเนน
5 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค
การอ่านแบบ SQ 4 R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1 หาค่าสถิติพื้ น ฐาน ได้ แก่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนที่ ได้ จ าก
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียน
2. หาประสิท ธิภาพของการจัด การเรีย นรู้ การพัฒ นาทักษะการอ่า นคิดวิเคราะห์โ ดยการจัด การ
เรีย นรู้แ บบ SQ4R กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภาษาไทย ของนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สูต รการหา
ประสิทธิภาพ E1 / E2
3. เปรียบเทียบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิคการอ่านแบบ SQ 4 R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในวิชา
ภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ t - test แบบ Dependent Sample
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภาษาไทย ของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 2 โดยคานวณหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียน และหลังเรียน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมความเข้าใจการ
อ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล
1. การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.3 / 82.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ SQ4R ภาษาไทย มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของการทาแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างน้อยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
X = 4.57 S.D. = 0.65

อภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิม
พระเกียรติ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.3 / 82.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้แบบ
SQ4R การสอนมีความน่าสนใจส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีเพราะมีคาถามกระตุ้นผู้อ่านให้หาคาตอบจาก
คาถามนั้นๆ ช่วยให้ผู้อ่าน จดจา เข้าใจเรื่องราวได้รวดเร็วและแม่นยาขึ้น ด้วยขั้นตอนการสอนดังกล่าวจึงทาให้
ความสามารถทางด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนสูขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมขลา ลือโสภา
(2555: 118-124) พบว่าการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสาคัญด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ผล
การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีคะแนนด้านการอ่านจับใจความ และผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถทางด้านการวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ นั่นแสดงว่า
การเรียนรู้แบบ SQ4Rสามารถพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธ
รัตน์ สวัสดิกูล ( 2553 : 70-73) ได้วิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการใช้ชุด
การสอน สูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอนอ่านจับใจความอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมความเข้าใจการอ่านคิดวิเคราะห์
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผล
ปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อยู่ 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 เนื้อหาเหมาะสม
กับเวลา X = 4.48 S.D. = 0.71 ข้อ 3 นักเรียนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ X = 4.44 S.D. = 0.82
ข้อ 10 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ทาให้มีนิสัยรักการอ่าน X = 4.44 S.D. = 0.71
ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม พบว่าเมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจใน
ขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rแล้วจะทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรม
และทากิจกรรมนั้นซ้าๆเพื่อสร้างความชานาญ ผู้เรียนก็จะมีความกระตือรือร้น และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า “ถ้าผู้เรียนทากิจกรรมซ้าๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่แม่นยาใช้กับการอ่านได้ดี
เพราะภาษาไทยเป็นวิชาทักษะต้องมีการฝึกสม่าเสมอเพื่อให้มีทักษะการอ่านเพิ่มพูนขึ้น”
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ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นั้นทาให้นักเรียนเกิดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์เพิ่มสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R สามารถ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนได้ ฉะนั้นแล้วครูผู้สอนสามารถนาเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ4R ไปใช้ในวิชาต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน
2. ผู้สอนควรเลือกเรื่องที่ตรงกับวัย และความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และเลือกเนื้อหาให้
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
3. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตั้งคาถามมีส่วนสาคัญ ครูผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้นักเรียนตั้ง
คาถามขั้นสูง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง ครูผู้สอนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
แต่ละคน เพราะอาจมีบางขั้นตอนที่นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจ ซึ่งครูควรอธิบายให้เข้าใจและนาไปสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนาการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ไปใช้ในการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ
2. ควรมีมีการนา กระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ
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การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่
อาเภอเทพสถิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
A Study of the Satisfaction of Ethics Promotion Activities of Students in Thepsathit
District Chaiyaphum Primary Under Educational Service Area Office 3
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ศึก ษา 1) การศึก ษาความพึ ง พอใจต่ อการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 3 และ2) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรี ยนในพื้นที่
อาเภอเทพสถิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 จานวน 226 คน ได้มาจากวิธีสุ่มอย่างง่ าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.953 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านความประหยัด ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
ขยันหมั่นเพียรด้านความเมตตากรุณา ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรับผิดชอบ
และด้านความพากเพียร ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนใน
พื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ และสังกัดโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของ
นักเรียน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ , การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม
Abstract
The purpose of the study were: 1) to determine the satisfaction of ethics promotion
activities of students in Thepsathit district Chaiyaphum primary under Educational Service
Area Office 3 and, 2) to compare the satisfaction of ethics promotion activities of students
in Thepsathit district Chaiyaphum primary under Educational Service Area Office 3
classified by personal factors. The study sample consisted of 226 parents. The research
instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability index of 0.953. The
analysis of data was accomplished by computation of the frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and One-way ANOVA Analysis.
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The findings of the study were concluded that:
1. the satisfaction of ethics promotion activities of students in Thepsathit district
Chaiyaphum primary under Educational Service Area Office 3 overall was at high level.
However, when taking each aspect into consideration found that every aspect was also at
high level.
2. In comparison the satisfaction of ethics promotion activities of students in
Thepsathit district Chaiyaphum primary under Educational Service Area Office 3 by
personal factors, there was no difference in the level of ethics promotion activities of
students to sex, age and size of school.
Keyword: Satisfaction , Ethics Promotion Activities

บทนา
โลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจในทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 กาหนดให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับ สภาพปั ญ หาชุ ม ชนและสั ง คม ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น คุณ ลั กษณะอัน พึ ง ประสงค์เพื่ อให้เป็ น สมาชิ กที่ ดี ของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 2) พร้อมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา ทาให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ การเพิ่มขึ้น
ของจานวนประชากร สภาวะทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ การเมืองการปกครอง ซึ่งแต่เดิมคนในสังคมไทยอยู่กัน
อย่างเรียบง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีน้าใจไมตรี แต่ปัจจุบันเมื่อมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ แต่เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ ค่านิยมและสังคมคนไทยการประพฤติ
ปฏิบัติที่แสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนหลายประการ เช่น นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย
เกิด การแข่ง ขัน เอารัดเอาเปรีย บ ไม่คานึ งถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบี ยดเบี ยนเอารัดเอาเปรีย บแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว มากกว่าส่วนรวม มีความเห็นแก่ตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้านวัฒนธรรม เอารัด
เอาเปรียบ ขาดความรับผิดชอบ ศีลธรรมหมดไป สังคมจึงขาดความสงบสุข เกิดปัญหามากมายตามมา (วิจิตร
ศรีสอ้าน, 2550 : 2)
จากปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนในสังคมไทยขาดจริยธรรมในจิตใจ ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐาน
สาคัญของมนุษย์ทุกคนและทุกวิชาชี พ การศึกษาซึ่ง เป็นรากฐานที่สาคัญที่สุด ประกอบกับพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้
ระบุในมาตรา 4 ว่า การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลในสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดย
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคม และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข การ
จัดการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนานาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ างมีความสุข ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องดีงาม เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ กระบวนความคิด การจัดการ
รวมทั้งต้องยึดหลักการที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
ที่สุ ด กระบวนการจั ด การศึกษาต้ องส่ ง เสริมให้ผู้ เรีย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ ม ตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 75)
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การศึกษายังเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาตนเองในด้า นต่างๆ ตลอดชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนา
ศักยภาพ และความสามารถในด้านต่างๆ ที่จะสามารถนาไปใช้ดารงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างอย่างมี
ความสุข รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ ดังนี้การศึกษาจะต้องมีกระบวนการที่
เตรียมความพร้อมและเป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา หรือเฉพาะการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ไม่เป็นการพอเพียงอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้การวาง
แนวทางการพัฒนาการศึกษาข้างหน้าจะต้องอาศัยการมองวิสัยทัศน์ของคนไทย และสังคมไทยจากพื้นฐานของ
การศึกษา วิเคราะห์กระแสโลกาภิวัฒน์ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับการศึกษา ทั้งในแง่ของ
ตนเองและผลกระทบที่จะได้รับควบคู่ไปกับการพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคขัดแย้งต่าง ๆ ทั้งนี้โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่าย (ทิศนา แขมมณี, 2556 : 3)
ในการบริหารการศึกษานั้นควรยึดหลักการตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ในมาตรา 6 ที่กาหนดให้“การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และนโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐบาล ต่างก็มีอุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
เพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไทยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็น
เงื่อนไขสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์ และเป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา อยู่ที่การพัฒนาคน
ไทยทุกคนให้เป็น คนเก่ง คนดีและมีความสุขโดยมีการพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการทั้งในด้านสุขภาพและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสานึกที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สถาบันการศึกษานับเป็นตัวแทนทางสังคม
ที่จะรับหน้าที่ในการกล่อมเกลาพฤติกรรมของเด็กต่อจากสถาบันครอบครัว นอกจากจะมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้
จากการเรียนรู้แล้ ว ยังมุ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนเพื่อเพื่อเสริม สร้างให้มีความประพฤติที่ ดี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 6)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีหลักสาคัญคือ ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว และได้ดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่ง
พั ฒ นาผู้ เรีย นให้มี ความรู้คู่คุณ ธรรม มี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ความสุ ขในสั ง คมไทย (ส านั กงานเลขาธิ การสภา
การศึกษาแห่งชาติ, 2550 : 8)
จุด หมายหลักสู ต รแกนกลางการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน 2551 มุ่ ง พั ฒนาผู้ เรีย นให้เป็ น คนดี มี ปั ญ ญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลากธรรมของศาสนา ยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะที่มุ่งทา
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่จัด
การศึกษาที่ยอมรับและได้รับการคาดหวังจากสังคมให้ดาเนินบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนา ปลูกฝังให้ผู้เรียน
เป็นคนดีมีคุณภาพ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม ตลอดจนเกิดจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีความเข้าใจในหลักแห่งความจริงที่ชอบด้วย
เหตุและผล ดังนั้นโรงเรียนจึงมีหน้าที่หลักในการพัฒนาผู้เรียน การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังเจตคติ
ค่านิยม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีสติปัญญาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีวัฒนธรรมในการ
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ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง
ความรู้ ร่างกาย จิตใจ และสติปัญ ญาควบคู่กับคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้จริยธรรมในการดาเนินชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีสงบสุข เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางาน
อาชีพ โรงเรียนจึงมีหน้าที่หลักในการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็น
“คนเก่ง คนดี และมีความสุข” จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติของนักเรียนในโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีความคิดที่
จะเป็นคนเก่งมากกว่าการเป็นคนดี
การพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม เป็นผู้ที่มี
จริยธรรมในการดาเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่
เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพ และคุณภาพชีวิตส่วนตนผู้ศึกษาค้นคว้า ในฐานะผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน การศึกษา ในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็น “คนเก่ง คนดี และมี
ความสุข” ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ ความคาดหวังของสังคม และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติประกอบกับนักเรียนโรงเรี ยนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 มีความคิดที่จะเป็นคนเก่งมากกว่าการเป็นคนดี
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน
ในโรงเรียนพื้นที่อาเภอเทพสถิต สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เพื่อจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่อาเภอเทพสถิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชัยภูมิ เขต 3 และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกาจัดการเรียนการสอนตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไปและเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะด้านจริยธรรม เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่อาเภอเทพ
สถิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่
อาเภอเทพสถิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

สมมติฐานการวิจัย
ครูผู้สอนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนพื้นที่อาเภอเทพสถิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีความแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผู้วิจัยได้ศึกษา
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ตามแนวคิดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
แล้วนามาจัดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบที่ 1
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ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ขนาดโรงเรียน

ตัวแปรตาม
การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน
1. ด้านการปฏิบัติตน
1.1 ความมีระเบียบวินัย
1.2 ความประหยัด
1.3 ความกตัญญูตกเวที
1.4 ความเมตากรุณา
2. ด้านการปฏิบัติงาน
2.1 ความขยันหมั่นเพียร
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 ความซื่อสัตย์สุจริต
2.4 ความพากเพียร
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนใน
พื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการ
วิจัยไว้ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยแบ่งกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ออกเป็น 2 ด้านหลัก รวม 8 เรื่อง ดังนี้ ด้านการปฏิบัติตน ประกอบด้วย 4 เรื่อง
ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความประหยัด ความกตัญญูกตเวที และความเมตตากรุณา ด้านการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความพากเพียร
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนเขตพื้นที่อาเภอเทพสถิต สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จานวน 547 คน
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนเขตพื้นที่อาเภอเทพสถิต สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้
ขนาดตัวอย่าง จานวน 226 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน พื้นที่อาเภอ
เทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
2. ทราบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการจั ดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
ในพื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. นาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน
ในโรงเรียนพื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป

วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยโดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของาราชการครู เกี่ยวกับ เพศ ช่วงอายุ และขนาด
ของโรงเรียน แบบชนิดปลายปิด แบบเลือกตอบ (check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียน อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งเป็นคาถามเชิงบวก เกณฑ์
วัดระดับความพึงพอใจโดยมาตราประมาณค่า (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุดโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนกาหนดไว้ดังนี้
ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่าน้าหนักคะแนน 4 หมายถึง
จริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่าน้าหนักคะแนน 3 หมายถึง
จริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าน้าหนักคะแนน 2 หมายถึง
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับน้อย
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่าน้าหนักคะแนน 1 หมายถึง
จริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจแล้วนาผลการศึกษามา
วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดดัชนีชี้วัดตัวแปร
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้คลอบคลุมตัวแปรที่กาหนดตามดัชนีชี้วัดภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) คือพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence Index) โดยผู้วิจัยเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องที่มีค่ามากกว่า 0.67 มาใช้ในการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเฉพาะข้อที่อยู่ในเกณฑ์
และข้อที่ปรับปรุงแล้ว สร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนาไปทดลองใช้ (try out) กับข้าราชการครูที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามมาหาค่า ความเชื่อมั่น (reliability) โดยการวิเคราะห์ค่า สัมประสิท ธิ์
แอลฟา ( - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 84)
ขั้นตอนที่ 6 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาตรวจสอบการกระจายของข้อความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงในภาคสนามต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้คือ
1. ขอหนังสือจากสานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ถึง ผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขอความร่ ว มมื อ จากผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยผู้ วิ จั ย อธิ บ ายและชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม และวิธีการเก็บข้อมูลแก่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่จับฉลาก
ได้ตลอดจนการรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง จากนั้นนาข้อมูลในแบบสอบถามไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อย
ละ (percentage)
2. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในเขตพื้นที่อาเภอเทพสถิต
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชั ย ภู มิ เขต 3 แปลความหมายโดยใช้ วิ ธี น าค่ า เฉลี่ ย มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย โดยใช้ช่วงของค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการแปลความหมาย ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best, 1981: 69) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในเขตพื้นที่อาเภอ
เทพสถิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิง
อนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้การทดสอบที (t-test) สาหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่ มี 2 กลุ่ม และใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) สาหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดย
กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถ้าผลการทดสอบพบว่ามีนัยสาคัญจะทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ด้วยวิธี LSD ต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในส่วนที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) โดยนาเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ เปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในเขตพื้นที่อาเภอเทพสถิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 3 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ One – way ANOVA ตามวิธีการของ Least Singificant
Difference (LSD)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านความประหยัด ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
ขยันหมั่นเพียรด้านความเมตตากรุณา ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรับผิดชอบ
และด้านความพากเพียร
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่
อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ครู
ที่มีเพศ อายุ และสังกัดโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
1. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านความประหยัด ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
ขยันหมั่นเพียรด้านความเมตตากรุณา ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านความพากเพียร ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมเป็นกิจกรรมที่สาคัญมุ่งพัฒนาให้เด็กเป็นคน
ดีมีศิลธรรมที่โรงเรียนทุกโรงเรียน ในพื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ให้ความสาคัญ จึงทาให้ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อาเภอ
เทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุทุมพร วงค์สุวรรณ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนท่าเสลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนท่าเสลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดั บมาก สอดคล้ องกับงานวิ จั ยของอรทัย จั นทร์ประจั กษ์ (2556: บทคัดย่ อ) ได้ ศึกษาความพึ งพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของนักเรียนโดยรวมและรายด้านในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูนนทวรกิจ
(มหาลาโภ) (2555: บทคั ดย่ อ) ได้ ศึ กษาการจั ด กิจ กรรมส่ ง เสริม คุณ ธรรมและจริย ธรรมของนั กเรีย นระดั บ
มัธยมศึกษา อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่า (1) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทางโรงเรียนให้
ความสาคัญด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความกตัญญู อยู่ในระดับมาก
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2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนใน
พื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า ครู ที่มีเพศ อายุ และสังกัดโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของ
นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ไม่แตกต่าง
กัน อาจสืบเนื่องมาจากหน่วยเหนือหรือหน่วยงานต้นสังกัดได้กาหนดวิธีการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม
ไว้ เป็ น กรอบ เป็ น แนวทางปฏิบั ติ ในการจั ดกิจ กรรมที่ ชั ด เจน และให้แต่ ล ะโรงเรีย นได้ จั ด กิจ กรรมส่ ง เสริม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต
3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาให้ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนใน
พื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอุทุมพร วงค์สุวรรณ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนท่าเสลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนท่าเสลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของพระครูนนทวรกิจ (มหาลาโภ) (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่า 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาทางโรงเรียนให้ความสาคัญด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความกตัญญู อยู่
ในระดับมาก ด้านการประหยัด อยู่ในระดับมาก และต่าสุด คือ ด้านความซื่อสัตย์ 2) ผลการเปรียบเทียบ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จาแนกตามชั้นการเรียน พิจารณาเป็น
รายข้อทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความกตัญญู ด้านการประหยัด ด้านความมีเมตตา ด้านการมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์
โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ .05 และ 3) แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน พบว่า ด้านการมีวิจัย ควรมีกิจกรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียน
แก่นักเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกาย และให้ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวินัย ด้านความ
ซื่อสัตย์ ควรมีกิจกรรมปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์ และเห็นว่าคุณค่าของความซื่อสัตย์ ต่อตน ผู้ปกครอง เพื่อนๆ
ด้านความมีเมตตา อยากให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตเมตตา โดยไม่คิดหวังผลสิ่งอื่น
ตอบแทน ด้านการประหยัด ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมด้านการประหยัดด้วยวิธี การที่หลายหลาย เช่น
หยอดเหรียญใส่กระปุกออมสิน และด้านความกตัญญู ควรมีกิจกรรมส่งเสริมความรักต่อผู้มีพระคุณ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของกิติศักดิ์ สมอเขียว (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง อาเภอศรีราชา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ผล
การเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาคันทรง จาแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกัน
จาแนกตามระดับชั้น โดยรวมแตก ไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของภัทราพร รุจิราบัตร (2551 :
บทคัดย่อ) การศึกษาจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์ ”
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์ ” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จานวน 233 คน
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรม
นุเคราะห์” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จาแนกตามเพศและสภาพครอบครัว โดยรวม
แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ด้านความมีระเบียบวินัย ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนแต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ด้านความประหยัด ควรจัดกิจกรรมการออมทรัพย์แบบสหกรณ์ขึ้นภายในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝัง
การออม
3. ด้านความกตัญญูกตเวที ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อฟังคาสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์
และผู้มีพระคุณ เพื่อส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีให้กับนักเรียน
4. ด้านความเมตตากรุณา ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อปลูกฝังความ
เมตตาต่อสัตว์
5. ด้ า นความขยั น หมั่ น เพี ย ร ควรจั ด กิจ กรรมส่ ง เสริม ให้นั กเรีย นท างานให้ส าเร็จ ด้ ว ยความ
ขยันหมั่นเพียร เพื่อฝึกฝนการทางาน
6. ด้านความรับผิดชอบ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียน
7. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขผลการกระทาที่ผิดพลาด
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
8. ด้านความพากเพียร ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความอดทนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
นักเรียนได้พากเพียรทางานจนสาเร็จ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่
อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เชิงลึกเพื่อนาผลการวิจัยมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเที ยบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนในพื้นที่อาเภอเทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขตการศึกษาอื่น เพื่อนา
ผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อาเภอ
เทพสถิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาตาม
ทัศนของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ บาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตามทัศนของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของ
ครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสั งกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามเพศ จาแนกตาม
สถานศึกษาที่สังกัด และจาแนกตามประสบการณ์ในการท างาน กลุ่ม ตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจั ย ได้ แก่ ครูสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จานวน 224 คน เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ด้วยสถิติ LSD
สรุปผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิ ทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
2. ครูอาชีวศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีทัศนต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน
3. ครูอาชีวศึกษาที่สังกัดสถานศึกษาแตกต่างกันมีทัศนต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ไม่แกต่างกัน
4. ครูอาชีวศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีทัศนต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
ไม่แตกต่างกัน
คาสาคั : พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา, ธรรมาภิบาล, อาชีวศึกษา
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Abstract
The aim of this research were 1) Studied the level of The Good Government Behavior
of Vocational Administrators to Sakon Nakhon Vocation College Teachers Attitude, 2)
Compared the level of The Good Government Behavior of Vocational Administrators to
Sakon Nakhon Vocational College Teachers Attitude. The examples of this research were
224 Sakon Nakhon Vocational College teachers who separatred by gender, affiliated with
Sakon Nakhon Vocational College and work experience. Instrument of this research were 1)
5 level rating scale, reliability 0.82 2) Comparing of 2 groups example who were not related
and 3) Difference Test of 2 groups example average by using LSD statistic. The data of this
research analyzed by frequency, percentage and standard deviation.
The result showed
1) The level of The Good Government Behavior of Vocational Administrators to
Sakon Nakhon Vocational College Teachers Attitude was in high level.
2) The different attitude of different gender on The Good Government Behavior of
Vocational Administrators to Sakon Nakhon Vocational College Teachers Attitude were
non-significant difference.
3) The different attitude of different affiliated with Sakon Nakhon Vocational
College on The Good Government Behavior of Vocational Administrators to Sakon
Nakhon Vocational College Teachers Attitude were non-significant difference.
4) The different attitude of different work experience on The Good Government
Behavior of Vocational Administrators to Sakon Nakhon Vocational College Teachers
Attitude were non-significant difference.
Keyword : Behaviors of Vocational Administrators, Good Government, Vocational
Education

บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดย
รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
ทางานและการดาเนินชีวิตในสังคม จึงได้จัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตั้งแต่ระดับ
ก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยมีหน่วยงานทาง
การศึกษาของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของประชาชนไทยให้มีสมรรถนะ
เพียงพอต่อการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ด้านอาชีพตลอดชีวิต โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดจานวน
425 วิทยาลัย ที่กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเป็นผู้ดาเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนามนุษย์ของประเทศ
ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนไทย คือ
การบริหารจั ด การของผู้ บ ริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การบริหารงานภายในสถานศึกษาที่ ผู้บ ริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย การวางแผน การสนับสนุนทรัพยากรทางด้านการบริหาร
เพื่อให้ผู้เรียน ครูและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้เพื่ อพัฒนาตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษา
นับเป็นกลไกสาคัญและมีอิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจาเป็นต้อง
เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และภาวะผู้นาที่เหมาะสมในการบริหารงานภายในสถานศึกษาให้เกิดความเรียบร้อยและมี
ความยุติธรรม หากผู้บริหารสถานศึกษาใช้เพียงอานาจตามกฎหมายที่ตนเองได้รับมอบหมายสั่งการให้ผู้ใต้บังคับ
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บัญชาทางานโดยปราศจากการเข้าใจถึงจิตใจ สถานการณ์ และปัจจัยแห่งการจูงใจต่างๆ ย่อมทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดทัศนคติเชิงลบต่อผู้บริหารและองค์กร ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็ มศักยภาพ ส่งผลให้ระบบการ
ทางานขาดการเชื่อมโยงกัน การทางานติดขัดและไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้ใต้บังคับบัญชาจะทางานเพื่อเอา
ตัวรอดหรือทางานตามคาสั่งเท่านั้น พลังสร้างสรรค์ที่จะส่งผลดีต่อองค์กรไม่บังเกิดขึ้น ส่งผลต่อผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา จากผลกระทบที่ เกิด จากการบริหารสถานศึกษาของผู้ บ ริหารสถานศึกษาดั งกล่ า ว
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกาหนดนโยบายการศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชน จึงนาหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือที่เรียกว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการ
ในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาและความพึงพอใจของประชาชน ชุมชนได้
มีส่วนร่วมในตรวจสอบ สนับสนุนการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
การบริหารจัดการที่ดีหรือที่เรียกกันว่า “หลักธรรมาภิบาล” เป็นทั้งหลักการขั้นพื้นฐานและหลักยุทธศาสตร์
ที่สังคมโลกต้องการให้เกิดขึ้น และนามาใช้เพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง การเอารัด
เอาเปรียบ ช่วยให้เกิดการสร้างคุณค่า จิตสานึกทางปัญญา วัฒนธรรมและจริยธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองให้เข้มแข็ง มีความมั่นคง และเกิดความเป็นธรรมในสังคม (สมคิด มาวงศ์, 2554 : 30) สอดคล้องกับแนวคิด
ของธนันชัย รัตน์ไตรแก้ว (2549 : 66) ที่กล่าวว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นกลยุทธ์สาคัญที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นหลักของความ
รับผิดชอบ โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วม และดาเนินการอย่างให้มีการตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนช่วยกากับทิศทางการพัฒนาให้เอื้อประโยชน์ ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 25) ได้กล่าวว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นการบริหารราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยการบริหารนั้นจะบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาชนภาครัฐบาล และภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 1) ที่กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลว่าเป็นหลักการ
บริหารปัจจัยแห่งความสาเร็จ ที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้า ความขัดแย้ง และ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งทาให้การบริหารงานตอบสนองความต้องของประชาชน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม จากความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา ที่เป็นกลยุทธ์นาสถานศึกษาไปสู่
เป้าหมายและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังผลการศึกษาของอาทิตยา สุขศรี (2559 : 84) ที่ได้ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนธัญบุรีจังหวัด
ปทุมธานีสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวม
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก แสดงว่าการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และผลการศึกษาของ
พินิจ ลิขิตวัฒนกิจ (2556 : 96-100) ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวม
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และรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยระดับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ คือ ด้านงานการบริหารงานบุคคล ด้านงานการบริหาร
งบประมาณ ด้านงานการบริหารทั่วไป และด้านงานวิชาการ นอกจากนี้ธรรมาภิบาลยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา คุณภาพของสถานศึกษา ครู และผู้เรียนจะบรรลุ
ความสาเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะนักบริหารสูงสุดขององค์กรถือเป็นบุคคล
สาคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้สามารถบรรลุความสาเร็จและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมบูรณ์ หลักทรัพย์ (2557 : 103-111) ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลกับประสิทธิผลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง และผลการศึกษาของบุญรอด จงมุม (2555 : 92-95) ที่ได้ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ
บริหารงานสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูงมีทิศทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ผลการศึกษาของสุระศักดิ์ พันธุระ (2559 :
138-139) ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง และผลการศึกษาของอิชช์กันต์
ศรีวรวิทย์ (2557 : 60-64) ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลการศึกษาข้างต้นจึงชี้ให้เห็นว่าธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นภายในตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อถือ การยอมรับ
จากครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน ในการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการศึกษา โดย
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทางานของทุกภาคส่วนทั้งภายในและนอกสถานศึกษาให้เกิดความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ผู้วิจัยจึงได้นาเอาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
มาเป็นกรอบในการศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เพื่อนาข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนาเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาสาหรับใช้เป็น
แนวทางการบริหารงานในสถานศึกษา และใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก ธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามเพศ
3. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามสถานศึกษาที่สังกัด

4. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามทัศนของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนครครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล
และระเบียบการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา นามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดให้เหมาะสมสาหรับ
งานใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. เพศ
1.1 เพศชาย
1.1 เพศหญิง

หลักธรรมาภิบาล
(สานักนายกรัฐมนตรี, 2542)

2. สังกัดสถานศึกษา
2.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
2.2 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน
3. ประสบการณ์ในการทางาน
3.1 น้อยกว่า 10 ปี
3.2 10 – 20 ปี
3.3 มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป

1) หลักนิติธรรม
2) หลักคุณธรรม
3) หลักความโปร่งใส
4) หลักความรับผิดชอบ
5) หลักการมีส่วนร่วม
6) หลักความคุ้มค่า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรและกลุ่มตัวย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย
1) ครูสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จานวน 146 คน และ 2) ครูสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน
จานวน 393 คน รวมสองกลุ่ม จานวน 539 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามแนวคิดของ Krejcie and Morgan (1970) (อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2535) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling) ด้วยวิธีจับสลากได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 224 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาตามทัศนของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนครครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Ratting Scale) ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของจอมพร จันทร์เสนะ (2556 : 78-83) จรูญ พยัคประโคน
(2557 : 100-108) และกิตติพงษ์ เทวดา (2557 : 64-69)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดทาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัย โดยจัดส่งแบบสอบถามพร้อมทั้งหนังสือขอความ
อนุ เคราะห์ในการเก็บ ข้อมู ล วิ จั ย ไปยั ง สถานศึกษาที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทางไปรษณี ย์ เมื่ อผู้ ต อบได้ ท าการตอบ
แบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย ได้ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคื นมายังผู้วิจัยตามที่
อยู่ที่ผู้วิจัยได้จ่าหน้าซองที่แนบไปพร้อมกับแบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล วิจัยในระหว่างวันที่ 4 – 31
เดือนพฤษภาคม 2561 รวมเวลาทั้งสิ้น 28 วัน เดือน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 187 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
83.48
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร และเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติ
กรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบ าลของผู้ บริหารวิ ทยาลัยอาชีว ศึกษาสัง กัดอาชีว ศึกษาจัง หวั ด
สกลนคร จาแนกตามเพศ สถานศึกษาที่สังกัด และประสบการณ์ในการทางาน ผู้วิจัยใช้สถิติในการิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามเพศ สถิติที่ใช้ได้แก่ การ
เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน (Independence Sample t-test)
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจัง หวัดสกลนคร จาแนกตามสถานศึกษาที่สังกัด
สถิติที่ใช้ได้แก่ การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน (Independence Sample t-test)
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ทางาน สถิติที่ใช้ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละ
คู่ด้วยสถิติ LSD

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร พบว่า
1. พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามทัศนะของ
ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับดี
โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักความรับผิดชอบ
5. หลักการมีส่วนร่วม
6. หลักความคุ้มค่า
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.08
4.07
4.09
4.02
4.05
4.11
4.18

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.89
0.88
0.84
0.88
0.81
0.78
0.80

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

2. ครูที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2

ผลการเปรี ยบเที ยบทั ศนคติ ของครูอาชี วศึกษาที่ มีต่ อพฤติ กรรมการบริ หารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามเพศ
เพศ
t
p
ชาย
4.20
0.81
0.30
0.76
หญิง
4.17
0.79
* อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ครูที่สังกัดสถานศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบ าลของผู้ บ ริหารวิ ท ยาลั ยอาชีวศึก ษาสั ง กั ด อาชี วศึก ษาจั ง หวัด สกลนคร จ าแนกตาม
สถานศึกษาที่สังกัด
สังกัดสถานศึกษา
t
p
ภาครัฐ
4.13
0.81
1.17
0.24
ภาคเอกชน
4.27
0.77
* อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบ าลของผู้ บ ริห ารวิ ท ยาลั ยอาชี วศึก ษาสั ง กั ด อาชี วศึก ษาจั ง หวั ด สกลนคร จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางาน
ประสบการณ์ในการทางาน
SS
ระหว่างกลุ่ม
1.43
ภายในกลุ่ม
116.89
รวม
118.32
* อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
184
186

MS
0.71
0.64

F

p

1.12

0.33

อภิปรายผล
ในผลการวิจัยพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาตาม
ทัศนของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยของนาเสนอประเด็นในการอภิปรายผล 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
ประเด็นที่ 2 การเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามเพศ
ประเด็นที่ 3 การเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามสถานศึกษาที่สังกัด
ประเด็นที่ 4 การเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ทางาน
ประเด็นที่ 1 พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
จากผลการศึกษาที่พบว่า พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ บาลของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชี ว ศึ กษาตามทั ศนะของครู สั ง กัด อาชี ว ศึกษาจั ง หวั ด สกลนคร โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ ดี ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้แสดงพฤติกรรมในการบริหารด้วยการเปิดเผย
กระบวนการทางาน ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อครูอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้ภาษากายและวาจาที่สามารถ
สื่อสารให้ครูที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจได้ง่าย ครูสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ตนเองต้องการรับรู้ได้สะดวก
และครูมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยเปิดเผยไม่บิดบังอาพรางข้อมูล สอดคล้องกับผล
การศึกษาของทิพภาพร พันสาย (2554 : 125-127) ที่ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร พบว่า สภาพการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของมณี พัด
ขา (2554 : 85) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 พบว่า พฤติกรรมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมคิด มาวงศ์ (2554 : 72-74) ที่ได้ศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
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ระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ครูสั ง กัด โรงเรีย นเทศบาลในจั ง หวั ด ระยองจั น ทบุ รีและตราด โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก และสอดคล้ องกับ ผล
การศึกษาของขวัญใจ ป้อมพระเดช (2555 : 65-66) ที่ได้ทาการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ประเด็นที่ 2 การเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามเพศ
จากผลการศึกษาที่พบว่า ครูอาชีวศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีทัศนต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้แสดงพฤติกรรมในการบริหารด้วยการเปิดเผย
กระบวนการทางาน ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อครูอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้ภาษากายและวาจาที่สามารถ
สื่อสารให้ครูที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจได้ง่าย ครูสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ตนเองต้องการรับรู้ได้สะดวก
และครูมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยเปิดเผยไม่บิดบังอาพรางข้อมูล สอดคล้องกับผล
การศึกษาของทิพภาพร พันสาย (2554 : 125-127) ที่ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร พบว่า สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของมณี พัดขา (2554 :
85) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 2 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมคิด มาวงศ์ (2554 : 72-74) ที่ได้ศึกษาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี
และตราด พบว่า การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัด
โรงเรีย นเทศบาลในจังหวัดระยองจัน ทบุรีและตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ผลการศึกษา
ของขวัญใจ ป้อมพระเดช (2555 : 65-66) ที่ได้ทาการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ประเด็นที่ 3 การเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามสถานศึกษาที่
สังกัด
จากผลการศึกษาที่พบว่า ครูอาชีวศึกษาที่สังกัดสถานศึกษาแตกต่างกันมี ทัศนต่อพฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้แสดงพฤติกรรมในการบริหาร
ด้วยการเปิดเผยกระบวนการทางาน ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อครูอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้ภาษากายและ
วาจาที่สามารถสื่อสารให้ครูที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจได้ง่าย ครูสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ตนเองต้องการ
รับรู้ได้สะดวก และครูมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยเปิดเผยไม่ บิดบังอาพรางข้อมูล
สอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพภาพร พันสาย (2554 : 125-127) ที่ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร พบว่า สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของมณี พัด
ขา (2554 : 85) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูใน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 พบว่า พฤติกรรมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมคิด มาวงศ์ (2554 : 72-74) ที่ได้ศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ครูสั ง กัด โรงเรีย นเทศบาลในจั ง หวั ด ระยองจั น ทบุ รีและตราด โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก และสอดคล้ องกับ ผล
การศึกษาของขวัญใจ ป้อมพระเดช (2555 : 65-66) ที่ได้ทาการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ประเด็นที่ 4 การเปรียบเทียบทัศนคติของครูอาชีวศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามประสบการณ์
ในการทางาน
จากผลการศึ กษาที่ พ บว่ า ครูอ าชี ว ศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานแตกต่ า งกัน มี ทั ศ นต่ อ พฤติ
กรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบ าลของผู้ บริหารวิ ทยาลัยอาชีว ศึกษาสัง กัดอาชีว ศึกษาจัง หวั ด
สกลนคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้แสดง
พฤติกรรมในการบริหารด้วยการเปิดเผยกระบวนการทางาน ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อครูอย่างตรงไปตรงมา
โดยใช้ภาษากายและวาจาที่สามารถสื่อสารให้ครูที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจได้ง่าย ครูสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ตนเองต้องการรับรู้ได้สะดวก และครูมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยเปิดเผยไม่
บิดบังอาพรางข้อมูล สอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพภาพร พันสาย (2554 : 125-127) ที่ได้ศึกษาสภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร พบว่า สภาพการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของมณี พัดขา (2554 : 85) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาตากเขต 2 พบว่า
พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมคิด มาวงศ์
(2554 : 72-74) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัด
โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของขวัญใจ ป้อมพระเดช (2555 : 65-66) ที่ได้ทาการศึกษาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบ าลของผู้ บริหารสถานศึกษาสัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาจัน ทบุ รี พบว่ า การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 ในการศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตามทัศนของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนครครั้งนี้ ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อค้นพบที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการส่งเสริมพฤติกรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารต่อไป
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1.2 ในการศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิท ยาลัยอาชีวศึกษา
ตามทัศนของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนครครั้งนี้ ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลายมิตินาไปพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมพฤติกรรมในการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหารวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในแต่ละภูมิภาค
2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
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ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม สหระพีพัฒน์ อาเภอหนองแค สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
A Study of the Transformational Leadership of the School Administration, Nongkae
District Under the Office of Saraburi Primary Educational Service Area 2

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ท็อพฤดี มูลคำสี
สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน สถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
ดร. กฤษณะ บุหลัน

บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่ม สหระ
พีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่ม สหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่ำงที่ในกำรวิจัย คือ ครูในโรงเรียน
กลุ่มสหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จำนวน 93 คน
ได้มำจำกวิธีสุ่มอย่ำงง่ำ ย เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำมที่มีค่ำควำมเชื่อมั่น
เท่ำกับ 0.945 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติกำร
ทดสอบที และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภำวะผู้ น ำแบบเปลี่ ย นสภำพของผู้ บ ริ หำรสถำนศึ ก ษำกลุ่ ม สหระพี พั ฒ น์ อ ำเภอหนองแค สั ง กั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เรียงตำมลำดับได้ดังนี้ ด้ำนกำรสร้ำงบำรมี ด้ำนกำรกระตุ้นกำรใช้ปัญญำ ด้ำน
กำรมุ่งควำมสัมพันธ์เป็นรำยบุคคล และด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
2. ภำวะผู้ น ำแบบเปลี่ ย นสภำพของผู้ บ ริ หำรสถำนศึ ก ษำกลุ่ ม สหระพี พั ฒ น์ อ ำเภอหนองแค สั ง กั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ ครู ที่มีเพศ อำยุ วุฒิ
กำรศึ กษำ และประสบกำรณ์ กำรท ำงำนต่ ำ งกัน มี ควำมคิด เห็น ต่ อภำวะผู้ น ำแบบเปลี่ ย นสภำพของผู้ บ ริหำร
สถำนศึกษำ ไม่แตกต่ำงกัน
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ , ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The purpose; of the study were: 1) to determine the transformational leadership of
the school administration, Nongkae district under the Office of Saraburi Primary
Educational Service Area 2 and, 2) to compare the transformational leadership of the school
administration, Nongkae district under the Office of Saraburi Primary Educational Service
Area 2 classified by personal factors. The study sample consisted of 93 parents. The
research instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability index of 0.945.
The analysis of data was accomplished by computation of the frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and One-way ANOVA Analysis.
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The findings of the study were concluded that:
1. The transformational leadership of the school administration, Nongkae district
under the Office of Saraburi Primary Educational Service Area 2 and overall was at high
level. However, when taking each aspect into consideration found that every aspect was
also at high level.
2. In comparison of the transformational leadership of the school administration,
Nongkae district under the Office of Saraburi Primary Educational Service Area 2 and by
personal factors, there was not different in the level of opinions on to using of power of
administration school to sex experience and education.
Key Word (S) : Transformational leadership, School Administration

บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหำวิกฤตในทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำเมื่อประเมินจำก
ภำพบริหำรงำนของผู้ นำที่พบในบริบทของประเทศไทย พบว่ำ ผู้ นำประเทศเกือบทุกระดับ ใช้ภำวะผู้นำแบบ
แลกเปลี่ยนในกำรบริหำรงำนเพียงอย่ำงเดียว คือ บริหำรแบบรักษำกำรณ์ รักษำสถำนภำพตำแหน่งของตนเอง ขำด
ควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ ขำดวิสัยทัศน์ที่ดีในกำรทำงำนปฏิบัติงำนแบบเดิม ๆ เมื่อเข้ำสู่ตำแหน่งแล้ว ก็บริหำรงำน
แบบเดิมอยู่ไปเรื่อย ๆ ใช้ระบบบริหำรงำนแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งและกันระหว่ำงผู้นำกับผู้ ตำมและผู้นำกับ
ผู้นำ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือประเทศชำติ ผู้นำที่มีภำวะผู้นำดังกล่ำวนี้ มีอยู่จำนวนมำกในทุก
ระดั บ ของสั ง คมไทย ทั้ งภำครั ฐและเอกชนส่ ว นภำวะผู้ น ำแบบเปลี่ ย นสภำพนั้ น เป็ น ผู้ น ำที่ ให้ควำมส ำคัญ กั บ
ผลประโยชน์และสถำนภำพขององค์กรลำดับแรก มีวิสัยทัศน์ดี มีควำมคิด ริเริ่มสร้ำงสรรค์ดี พัฒนำตนเองให้เป็นที่
เลื่อมใสศรัทธำของผู้ตำมกระตุ้นให้ผู้ตำมแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำรใหม่ ๆที่ชำญฉลำดให้ควำมสำคัญกับผู้ตำมอย่ำงทั่วถึง
พัฒนำผู้นำและผู้ตำมในทุกส่วนขององค์กร ผู้นำที่มีภำวะผู้นำแบบนี้ยังพบได้น้อยในสังคมไทยอย่ำงไรก็ตำม “กำรที่
จะพัฒนำผู้นำไปสู่ภำวะผู้นำเต็มพิสัยสมบูรณ์ได้นั้น กำรบริหำรงำนโดยใช้ภำวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนอย่ำงเดียวนั้นไม่
เพียงพอ ต้องใช้ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงสภำพด้วย (Bass, 1994: 96)
กำรบริหำรกำรศึกษำจะบรรลุสำเร็จตำมเป้ำหมำยหรือไม่นั้น จำเป็นต้องอำศัยปัจจัยหลำยประกำร คน
นับ ว่ำ เป็น ปัจ จั ยที่ สำคัญที่ สุด โดยเฉพำะบุคคลที่ ดำรงต ำแหน่ ง หัว หน้ ำ ซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรับ กันโดย ทั่ วไปว่ ำ ผู้ น ำ
(Leadership) คือ บุคคลที่เป็นกลไกสำคัญยิ่งในกำรที่จะนำพำองค์กรไปสู่ควำมสำเร็จ หรือควำมล้มเหลวได้ และใน
สภำวกำรณ์ปัจจุบันโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงในทุก ๆด้ำนอย่ำงรวดเร็ว ภำวะผู้นำจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย ควำม
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ท้ำท้ำยกำรทำงำนของผู้นำในกำรที่จะนำพำองค์กรไป สู่เป้ำหมำยได้สำเร็จ กระบวนทัศน์ใน
กำรมองภำวะผู้ น ำในลั ก ษณะบุ ค คลหรื อ กระบวนกำรนั้ น ไม่ กว้ ำ งและลึ ก พอที่ จ ะพั ฒ นำผู้ น ำให้ ทั น ต่ อ ควำม
เปลี่ยนแปลงได้ แนวคิดของภำวะผู้นำตำมแนวภำวะผู้นำเต็มพิสัยสมบูรณ์ของ อโวลิโอ (Avolio, 1999: 441-462)
นั้น เชื่อว่ำ “ภำวะผู้นำสำมำรถพัฒนำได้” และกำรที่จะพัฒนำภำวะผู้นำสู่พิสัยสมบูรณ์ได้นั้น ต้องนำควำมคิดภำวะ
ผู้นำแบบแลกเปลี่ยนกับแนวคิดภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพมำผสมผสำนกันเมอร์เรย์ (Murry, 2009: 96-102) ให้
ทัศนะว่ำ กำรมีภำวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนเพียงอย่ำงเดียวนั้น ไม่สำมำรถจะพัฒนำสู่ภำวะผู้นำพิสัยสมบูรณ์ได้
เพรำะภำวะผู้น ำแบบแลกเปลี่ย นนั้น เป็น กำรกระตุ้น ให้ผู้ ตำมปฏิบัติง ำนเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรมำกกว่ ำ
ตอบสนองควำมต้องกำรขององค์กร
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ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ คือ มีตัวป้อน เช่น ผู้เรียนบุคลำกร และ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ มีกระบวนกำรที่เป็นกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงตัวป้อนต่ำง ๆ ให้เกิดกำรทำงำนที่เรียกว่ำ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรงำนอื่น ๆ ในโรงเรียน เพื่อไปสู่เป้ำหมำยขององค์กรและมีผลผลิต เช่น กำร
เรียนรู้หรือพั ฒนำกำรต่ำ ง ๆ ที่เกี่ย วข้องโดย กระทรวงศึ กษำธิ กำรได้กำหนดทิศทำงมำตรฐำนกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียน และกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่องและกำรที่จะ
บริหำรงำนให้ก้ำวหน้ำเจริญรุ่งเรือง หัวหน้ำจะต้องเรียนรู้และเข้ำใจพื้นฐำนของกำรเป็นผู้นำตั้งแต่ควำมหมำยผู้นำ
ภำวะผู้นำ ตลอดจนควำมสำคัญและกำรก้ำวขึ้นไปเป็นผู้นำอำศัยปัจจัยสำคัญบำงประกำร คือ ผู้นำ ผู้ตำม และ
สถำนกำรณ์ โดยผู้นำจะต้องอำศัยอำนำจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ประกอบกับอำนำจหน้ำที่ ตำมตำแหน่งที่ตนครอง
เพื่อทำให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือมีควำมคิดคล้อยตำม อันจะส่งผลทำให้องค์กำรประสบ
ควำมสำเร็จมีบรรลุวัตถุประสงค์ (อำคม วัดไธสง, 2547: 18)
ตำมที่คำดหวัง จูงใจหรือร่วมปฏิบัติภำรกิจและต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรนั้น ๆ
ดังนั้นภำวะผู้นำของบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ จึงเป็นตัวแปรที่สำคัญประกำรหนึ่งที่มีผล
อย่ำงยิ่งต่อควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนภำยในโรงเรียน ผู้บริหำรจะต้องอำศัยควำมเป็นผู้น ำที่เข้มแข็ง จึงจะ
สำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจ ควำมมั่นคงให้กับคนในองค์กรและก่อให้เกิดกำรยอมรับในกำรเป็นผู้นำได้ อีกทั้งมีควำม
เต็มใจในกำรเข้ำร่วมพัฒนำและปรับเปลี่ยนองค์กำร (สงวน นิตยำรัมภ์พงศ์, 2550: 83)
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนที่ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้เป็นไป
ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมเศรษฐกิจแห่งชำติ ที่มุ่งส่งเสริมกำรศึกษำ
ขั้น พื้ น ฐำนให้เด็ กทุ กคนได้ เรีย น โดยเฉพำะโรงเรียน ดั งนั้ น ในกำรจั ดกำรศึกษำของโรงเรีย นให้ส อดคล้ องกับ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
โดยยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้ และพัฒนำตนเองได้ ผู้เรียนมีคำมสำคัญมำกที่สุด โรงเรียนจึงมี
หน้ำที่บริหำรจัดกำรศึกษำ และส่งเสริมกำรศึกษำ โดยรับผิดชอบงำนวำงแผนและบริหำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รวมทั้งควบคุมดูแลงำน ทั้งในระบบและนอกระบบ จำกกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำ มีปัญหำอุปสรรคในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำคุณภำพของบุคลำกร ปัญหำกำรขำดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ อำคำรสถำนที่
ใช้ในกำรสอน และปัญหำกำรขำดกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ดีและเป็นระบบ ซึ่งได้แก่ กำรบริหำรงำนบุคคล กำร
พัฒนำหลักสูตร กำรบริหำรงำนกิจกำรผู้เรียน กำรบริหำรงำน ด้ำนอำคำรสถำนที่และสภำวะแวดล้อม และกำร
บริหำรงำนทำงวิชำกำร เป็นต้น ปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้ล้วนมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งส่งผลต่อควำม
มีประสิทธิภำพของโรงเรียน (มนตรี กำญจนศักดิ์, 2549: 63)
จำกสภำพปัญ หำที่ ผ่ำ นมำ พบว่ำ ผู้ บ ริหำรสถำนศึกษำ จ ำเป็ นต้ องมี ควำมสำมำรถในกำรบริหำรคน
บริหำรงำน และทรัพยำกรต่ำง ๆ ในลักษณะที่ได้รับกำรยอมรับจำกบุคลำกรภำยนอกและภำยใน ซึ่งก่อให้เกิด
ควำมสำเร็จตำมภำรกิจของโรงเรียนโดยกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ประกอบกำรตัดสินใจเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถทำให้
ครูตระหนักถึงเป้ำหมำยทั้งหมดของโรงเรียน มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล กล้ำเผชิญกับปัญหำและกำรเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษำภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่ม สหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จำกกำรเสนอรูปแบบภำวะผู้นำของแบส
(Bass,
1994: 83) เพื่อนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่ม
สหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 อันจะนำไปสู่กำร
ปรับปรุงกำรบริหำรกำรศึกษำ พัฒนำภำวะผู้นำให้มีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ มำกยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่ม สหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่ม สหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล

สมมติฐานการวิจัย
ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่ม สหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่ำงกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
กำรศึกษำภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่ม สหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัด
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ครั้ง นี้ผู้ วิจั ยได้ใช้ ภำวะผู้นำแบบพิ สัย เต็ม ที่ของแบส
(Bass, 1994: 83) ผู้วิจัยจึงนำมำสรุปเป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจัยครั้งนี้ ดังภำพประกอบที่ 1
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ
2. อำยุ
3. วุฒิกำรศึกษำ
4. ประสบกำรณ์ทำงำน

ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ
1. ด้ำนกำรสร้ำงบำรมี
2. ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
3. ด้ำนกำรกระตุ้นกำรใช้ปัญญำ
4. ด้ำนกำรมุ่งควำมสัมพันธ์เป็นรำยบุคคล
ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
กำรศึกษำ ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่ม สหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของกำรวิจัยไว้ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
กำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษำภำวะผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมทฤษฎีของแบส และอโวลิโอ (Bass &
Avolio, 1994: 83) ประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรสร้ำงบำรมี ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ด้ำนกำรกระตุ้นกำร
ใช้ปัญญำ และด้ำนกำรมุ่งควำมสัมพันธ์เป็นรำยบุคคล
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชำกร คือ ครูที่ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำกลุ่มสหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 14 โรงเรียน จำนวนครู 116 คน
2. กลุ่มตัวอย่ำง คือ ครูที่ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำกลุ่มสหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2559 กำหนดขนำดตัวอย่ำงโดยใช้กำรคำนวณขนำด
ของอย่ำงโดยใช้ตำรำงของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 %
ได้ขนำดตัวอย่ำง 93 คน
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ขอบเขตด้านระยะเวลา
กันยำยน 2560 – กรกฎำคม 2561

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทรำบภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่ม สหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
2. เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้เป็นผู้บริหำรมืออำชีพที่มีภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพ

วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และสมมติฐำนของกำรวิจัยโดยแบบสอบถำมจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม เกี่ยวกับ เพศ อำยุ วุฒิ
กำรศึกษำ และประสบกำรณ์ทำงำน แบบชนิดปลำยปิด แบบเลือกตอบ (check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับภำวะผูน้ ำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มสหระพีพัฒน์
อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นคำถำมเชิงบวก เกณฑ์วัด
ระดับกำรปฏิบัติโดยมำตรำประมำณค่ำ (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย
น้อยที่สุดโดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนกำหนดไว้ดังนี้
ค่ำน้ำหนักคะแนน 5 หมำยถึง ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพอยู่ในระดับมำกที่สุด
ค่ำน้ำหนักคะแนน 4 หมำยถึง ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพอยู่ในระดับมำก
ค่ำน้ำหนักคะแนน 3 หมำยถึง ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพอยู่ในระดับปำนกลำง
ค่ำน้ำหนักคะแนน 2 หมำยถึง ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพอยู่ในระดับน้อย
ค่ำน้ำหนักคะแนน 1 หมำยถึง ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ
กำรสร้ำงแบบสอบถำมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ผู้ วิ จั ย ศึกษำเอกสำรและงำนวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้องกับ ภำวะผู้ น ำแบบเปลี่ ย นสภำพแล้ ว น ำผล
กำรศึกษำมำวิเครำะห์เนื้อหำและกำหนดดัชนีชี้วัดตัวแปร
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยสร้ำงแบบสอบถำมให้คลอบคลุมตัวแปรที่กำหนดตำมดัชนีชี้วัดภำยใต้คำแนะนำของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์
ขั้นตอนที่ 3 นำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่ำน ตรวจคุณภำพด้ำนควำมเที่ยงตรง
ตำมเนื้อหำ (content validity) คือพิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำ งข้อคำถำมกับตัวแปรที่ต้องกำรวัด โดยกำรหำ
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence Index) โดยผู้วิจัยเลือกข้อที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง
ที่มีค่ำมำกกว่ำ 0.67 มำใช้ในกำรวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 นำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเฉพำะข้อที่ อยู่ในเกณฑ์
และข้อที่ปรับปรุงแล้ว สร้ำงเป็นแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์และนำไปทดลองใช้ (try out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่ำงจำนวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 5 นำแบบสอบถำมมำหำค่ำควำมเชื่อมั่น (reliability) โดยกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ
( - coefficient) ของครอนบำค (Cronbach, 1970: 84) มีค่ำเท่ำกับ 0.945

102

ขั้นตอนที่ 6 ผู้วิ จัยน ำแบบสอบถำมมำตรวจสอบกำรกระจำยของข้อควำมถูกต้ องและปรับปรุงแก้ไ ข
ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่ปรึกษำให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงในภำคสนำมต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้คือ
1. ขอหนั งสือจำกสำนั กงำนบัณ ฑิตศึกษำ มหำวิท ยำลั ยเวสเทิ ร์น ถึง ผู้ อำนวยกำรโรงเรียนที่เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่ำง เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขอควำมร่วมมือจำกผู้ตอบแบบสอบถำม โดยผู้วิจัยอธิบำยและชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของแบบสอบถำม และวิธีกำรเก็บข้อมูลแก่ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นรำยบุคคลตำมรำยชื่อที่จับฉลำกได้ตลอดจนกำร
รับ แบบสอบถำมกลั บ คืน ด้ ว ยตนเอง และนั บ จ ำนวนแบบสอบถำมให้ครบตำมที่ ต้ องกำร จำกนั้ น น ำข้อมู ล ใน
แบบสอบถำมไปวิเครำะห์ทำงสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิจัยครั้งนี้ ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยใช้ค่ำควำมถี่ (frequency) และค่ำร้อยละ
(percentage)
2. กำรศึกษำภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มสหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 แปลควำมหมำยโดยใช้วิธีนำค่ำเฉลี่ยมำเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์กำรแปลควำมหมำย โดยใช้ช่วงของค่ำเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย ตำมแนวคิดของเบสท์
(Best, 1981: 69) ดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมำยถึง ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพอยู่ในระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมำยถึง ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพอยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมำยถึง ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพอยู่ในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.50 - 2.50 หมำยถึง ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพอยู่ในระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมำยถึง ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. เปรียบเทียบระดับภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มสหระพีพัฒน์ อำเภอหนอง
แค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงอนุมำน
ในกำรทดสอบสมมติฐำน ผู้วิจัยใช้กำรทดสอบที (t-test) สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่ มี 2 กลุ่ม และใช้กำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียว (one-way ANOVA) สำหรับ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยกำหนด
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ถ้ำผลกำรทดสอบพบว่ำมีนัยสำคัญจะทดสอบควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ด้วยวิธี
LSD ต่อไป
4. กำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะในส่ว นที่ เป็น แบบสอบถำมปลำยเปิ ดใช้ กำรวิเครำะห์เนื้ อหำ ( content
analysis) โดยนำเสนอในรูปของตำรำงแจกแจงควำมถี่

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ภำวะผู้ น ำแบบเปลี่ ย นสภำพของผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำกลุ่ ม สหระพี พั ฒ น์ อ ำเภอหนองแค สั ง กั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เรียงตำมลำดับได้ดังนี้ ด้ำนกำรสร้ำงบำรมี ด้ำนกำรกระตุ้นกำรใช้ปัญญำ ด้ำน
กำรมุ่งควำมสัมพันธ์เป็นรำยบุคคล และด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
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2. กำรเปรียบเทียบภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มสหระพีพัฒน์ อำเภอหนอง
แค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคลพบว่ำ ครูใน
โรงเรียนกลุ่มสหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ที่มีเพศ
อำยุ วุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำร
สถำนศึกษำกลุ่มสหระพีพั ฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ไม่
แตกต่ำงกัน

อภิปรายผล
1. ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มสหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ อยู่
ในระดับมำกทุ กด้ ำน เรียงตำมล ำดั บได้ ดั งนี้ ด้ ำนกำรสร้ำงบำรมี ด้ำนกำรกระตุ้นกำรใช้ ปั ญญำ ด้ ำนกำรมุ่ ง
ควำมสัมพันธ์เป็นรำยบุคคล และด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ อำจเนื่องมำจำกภำวะผู้นำที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำมี
สอดคล้องกับภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพ ประกอบกับกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพของผู้บริหำร และระบบกำร
บริหำรงำนที่ช่วยให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมรูปแบบที่กำหนด ทำให้ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำร
สถำนศึกษำกลุ่มสหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับงำนวิจัยของวินัย ฉิมวงศ์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำภำวะผู้นำเชิงจัดกำร
ภำวะผู้นำเชิงปฏิรูป พบว่ำ 1) ภำวะผู้นำเชิงปฏิรูปของผู้บริหำรตำมกำรรับรู้ของตนเองตนเองอยู่ในระดับมำกส่วน
ภำวะผู้นำเชิงจัดกำรอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับงำนวิจัยของแบส (Bass, 1990: Abstract) ได้ทำกำรศึกษำนำร่อง
(Pilot study) ในกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นทหำรในกองทัพบกของสหรัฐอเมริกำ จำนวน 176 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่ำง
ประเมินพฤติกรรมควำมเป็นผู้นำของผู้บังคับบัญชำตนเอง ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) ควำมพึงพอใจ และประสิทธิภำพ
ของหน่วยงำนตำมกำรรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมสัมพันธ์กับภำวะควำมเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง ในระดับที่สูง
กว่ำภำวะผู้นำเชิงจัดกำร 2) กำรทุ่มเทควำมพยำยำมในกำรทำงำน มีควำมสัมพันธ์กับบุคลิกภำพที่น่ำนับถือของผู้นำ
กำรกระตุ้นให้ผู้ตำมใช้สติปัญญำกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์และกำรยอมรับควำมแตกต่ำงของบุคคลตำมลำดับ
และพบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรจัดกำร โดยยึดกฎระเบียบ และสอดคล้องกับงำนวิจัยของแบส, อโวลิโอ และเบบ
(Bass & Avolio, 1994: 84) ได้ทำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประเมินภำวะผู้นำตำมกำรรับรู้และควำม
คำดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชำโดยกลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้บริหำรระดับต้นประเมินผู้บริหำรระดับกลำง และผู้บริหำร
ระดับกลำงประเมินผู้บริหำรระดับสูง ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรแสดงภำวะควำมเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงและภำวะ
ผู้นำเชิงจัดกำรของผู้บริหำร ระดับกลำงมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกั บกำรแสดงภำวะควำมเป็นผู้นำ กำรเปลี่ยนแปลง
และภำวะผู้นำเชิงจัดกำรของผู้บริหำรระดับสูงกำรแสดงภำวะควำมเป็นผู้นำ กำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรระดับสูง มี
ระดับสูงกว่ำผู้บริหำรระดับกลำงและกำรแสดงภำวะควำมเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนบุคลิกภำพที่น่ำนับถือกำร
ยอมรับควำมแตกต่ำงของบุคคล กำรกระตุ้นให้ผู้ตำมใช้สติปัญญำ และกำรแสดงภำวะผู้นำเชิงจัดกำรในด้ำนกำรให้
รำงวัลตำม สถำนกำรณ์ของผู้บริหำรระดับสูง ตำมควำมคำดหวังของผู้บริหำร ระดับกลำง มีระดับสูงกว่ำ กำรรับรู้
ส่วนกำรจัดกำรโดยยึดกฎระเบียบของผู้บริหำรระดับสูงตำมควำมคำดหวังมีระดับต่ำกว่ำ กำรรับรู้
2. ภำวะผู้น ำแบบเปลี่ ยนสภำพของผู้บ ริหำรสถำนศึกษำกลุ่ มสหระพีพั ฒน์ อำเภอหนองแค สั งกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ ครูในโรงเรียนกลุ่มส
หระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ที่มีเพศ อำยุ วุฒิ
กำรศึ กษำ และประสบกำรณ์ กำรท ำงำนต่ ำ งกัน มี ควำมคิด เห็น ต่ อภำวะผู้ น ำแบบเปลี่ ย นสภำพของผู้ บ ริหำร
สถำนศึกษำกลุ่มสหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ไม่
แตกต่ำงกัน อำจเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต้นสังกัดได้กำหนดวิธีกำรในกำรบริหำรงำนไว้เป็นกรอบ
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เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรแสดงภำวะผู้นำที่ชัดเจน และให้แต่ละโรงเรียนได้จัดแผนกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน จึงทำให้
ครูที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มสหระ
พีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลกำรวิจัย ของนพพงษ์ เกิด แจ้ง (2555: บทคัด ย่อ) ได้ศึกษำควำมเป็ นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหำร
โรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัดสระแก้ว พบว่ำภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหำรโรงเรียน จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ไม่แตกต่ำงกัน สอดคล้องกับคิง (King, 1990: 2329) ได้ศึกษำภำวะ
ผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพและภำวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนกับผู้บริหำรกำรศึกษำจำนวน 208 คน ในระดับอนุบำล-มัธยม
ปลำย และระดับมหำวิทยำลัย โดยใช้เครื่องมือ Multifactor leadership questionnaire ของแบส ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพ สำมำรถทนำยควำมพึงพอใจและควำมสำเร็จได้เหนือกว่ำผู้นำแบบแลกเปลี่ยน
และพบในผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยมำกกว่ำอนุบำล-มัธยมปลำย สอดคล้องกับงำนวิจัยของเคนดริค (Kendrick,
1988: 1330) ศึกษำลักษณะภำวะผู้นำที่มีต่อกำรพัฒนำโรงเรียนระดับมัธยมในเมืองให้มีประสิทธิผลโดยวิจัยเชิง
คุณภำพผลกำรวิจัยพบว่ำ ครูใหญ่ใช้ภำวะผู้นำ แบบแลกเปลี่ยนในระยะเริ่มแรก และต่อมำได้ใช้ภำวะควำมเป็นผู้นำ
กำรเปลี่ยนแปลงในกำรดำเนินงำนจนสำมำรถปรับปรุงโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ
เมอร์เรย์ (Murray, 1988: 1880-A) ศึกษำภำวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและภำระควำมเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลของวิทยำลัยขนำดเล็ก ซึ่งใช้แนวคิดของคำเมรอน (Camaron, 1981: 36) ในกำรประเมินประสิทธิผล
ของวิทยำลัยใน 9 ด้ำน คือ ควำมพอใจในกำรศึกษำของนักเรียนกำรพัฒนำทำงด้ำนวิชำกำร พัฒนำทำงวิชำชีพ
สุขภำพขององค์กำรกำรพัฒนำส่วนบุคคลควำมพึงพอใจในด้ำนกำรว่ำจ้ำงของอำจำรย์ ควำมเปิดของระบบกำรได้มำ
ซึ่งทรัพยำกร ผลกำรวิจัยไม่พบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะควำมเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง กับประสิทธิผลของ
มหำวิทยำลัยโดยรวม แต่พบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรย่อยในด้ำนประสิทธิผลของวิทยำลัย คือด้ำนกำรพัฒนำ
ทำงวิชำกำรของนักศึกษำกับภำวะผู้นำทั้ง 2 แบบ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ด้ำนกำรสร้ำงบำรมี ผู้บริหำรควรพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชำเรื่องค่ำนิยมและควำมเชื่อที่คิดว่ำสำคัญที่สุด
เพื่อกำรพัฒนำตรงตำมวัตถุประสงค์
2. ด้ำนกำรกระตุ้นกำรใช้ปัญญำ ผู้บริหำรควรเสนอแนะวิธีกำรปฏิบัติงำนใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรปฏิบัติงำน
3. ด้ำนกำรมุ่งควำมสัมพันธ์เป็นรำยบุ คคล ผู้บ ริหำรควรปฏิบัติต่ อผู้ใต้บัง คับบัญชำโดยคำนึ งถึงควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลทั้งในด้ำนควำมต้องกำร ควำมสำมำรถและควำมปรำรถนำ
4. ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ผู้บริหำรควรแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเชื่อมั่นว่ำเขำจะปฏิบัติงำนได้บรรลุ
เป้ำหมำย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษำเกี่ยวกับธรรมำภิบำลที่ส่งผลต่อภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มส
หระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เพื่อค้นหำ ธรรมำภิบำล
ที่ส่งผลต่อภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำร อันนำไปสู่กำรพัฒนำธรรมำภิบำลต่อไป
2. ควรมีกำรศึกษำภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มสหระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เชิงลึกเพื่อให้ได้แนวทำงในกำรพัฒนำภำวะผู้นำแบบ
เปลี่ ยนสภำพของผู้ บริหำรสถำนศึกษำกลุ่ มสหระพี พัฒ น์ อำเภอหนองแค สั งกัดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ต่อไป
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ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ที่ 17 เขมราฐนาแวง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
Problem management, School of Public Schools he Network's 17 KhemaratNavang.
Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 2

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ธนภรณ์ เชือนรัมย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร. จินดา ศรีญาณลักษณ์
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ของ
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดั บ การศึกษา ต าแหน่ ง หน้ า ที่ และประสบการณ์ ของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครื อข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 180 โดย
ก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามการค านวณจากสู ต ร (Taro Yamane) ทาโร่ ยามาเน่ เครื่ อ งมื อ เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที่ t - test
สรุปผลการวิจัย
1. ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
การกาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ ด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดองค์การการประชาสัมพันธ์
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนจาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง ส่วนด้านตาแหน่ง
หน้าที่ พบว่ามีความแตกต่างในด้านด้านการจัดองค์การการประชาสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ : บริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Abstract
This research aims to study and compare the Public Administration
School of the school network, longitude 17 Khemarat field under the jurisdiction of
Primary Fields 2, classified by gender, age, education. position And experience of
teachers and the school board, the school network 17 Khemarat Na longitude samples
used in this study was 180 by the size of the sample as calculated from the formula (Taro
Yamane) Taro Yamane tools. a 5 rating scale questionnaire (Rating scale) statistical
methods used to analyze data were frequency, percentage, mean and standard deviation
values. Significant t - test
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Conclusions
1. Problems of school public relations of the school network 17 khemarat Na
Wang a whole and each aspect. A side at a high level. Considering the average order
from high to low is the policy of the public relations. Work relations The allocation of
budget and resources in public relations. The organization of public relations.
2. The opinions of the problems the school public relations classified according to
gender, age, education level Position and experience, overall and not different. The
position, it was found that the difference. In the organization of public relations,
significantly 0.05.
Keyword. Administration of school public relations.

บทนา
โรงเรียนในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมต้องติดต่อถึงประชาชนหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ปกครอง
นักเรียน ครูอาจารย์ ข้าราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนในชุมชน จึงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ใน
การประสานสร้างความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มบุคคลเหล่านั้น การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่จาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับโรงเรียน ในการส่งและรับข่าวสาร ความคิดเห็นเผยแพร่ ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน การสร้างไมตรี
สัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีเป้าหมาย ที่สาคัญที่สุดคือ ความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียนกับประชาชนหรือสถาบันอื่นๆ อันจะเป็นรากฐาน ในการพัฒนาการศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์
ของการประชาสัมพันธ์โรงเรียนจึงดาเนิน การประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญ
ของการศึกษา โรงเรียนใช้ การประชาสัมพันธ์สร้างความสานึก ความรู้ ความเข้าใจให้เกิดในหมู่ครู นักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน ว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของและเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องให้
ความร่วมมือในการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วย เป็นการแถลงหรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชน
ทราบความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนและการจัดการศึกษา สร้างความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักเรียน ครูผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่โดยอาศัยโรงเรียน
เป็นศูนย์ประชาคม ศูนย์การศึกษา และศูนย์วัฒนธรรมของชุมชน (อัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว. 2543 : 21) สา
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 85 -86) ได้กาหนดกรอบงานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1) ศึกษาความต้องการจาเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้ง
ความต้องการในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากชุมชน 2) วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาโดยการ
ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กร และสื่อมวลชนในท้องถิ่น 3) จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานการ
ประชาสัมพันธ์ 4) พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์
5) ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษา ตามแนวทางที่กาหนดในทุกโอกาสอย่างต่อเนื่อง 6) สร้างกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 7) ติดตามประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ และนาไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนาไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสม
แต่การดาเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน อาศัยประสบการณ์การทางานจากรุ่นพี่ที่เคยดาเนินการมาก่อน
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง อาเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การบริหารงานทุกระดับ ตระหนักและให้ความสนใจ ให้
การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างจริงจังเพื่อให้บังเกิดผลดี แต่ปรากฏว่าการดาเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่
ผ่านมาโดยรวม ยังประสบปัญหาอุปสรรค คือ การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยังขาดการวางแผนที่เป็น
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รูปธรรม ไม่มีปฏิทินกาหนดการปฏิบัติ งานประชาสัมพันธ์ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ ขาดแคลนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครอง ชุมชนในเขตบริการโรงเรียน ครูและนักเรียนในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน อีกทั้งไม่
เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้ 4 ด้าน
คือ 1. ด้านการกาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ 2. ด้านการจัดองค์การการประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์ 4. ด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู แ ละคณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ปั ญ หาการบริ ห ารงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยจาแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์

สมมติฐานการวิจัย
ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17
เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 แตกต่างกัน
1. ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 แตกต่างกัน
2. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
แตกต่างกัน
3. ครูที่มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
แตกต่างกัน
4. ครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนา
แวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่
เกี่ ย วและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ตลอดจนหลั ก การบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 (แก้ไข) พ.ศ. 2556 มาเป็นตัวกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่งหน้าที่
5.ประสบการณ์

ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 4 ด้านคือ
1. ด้านการกาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์
2. ด้านการจัดองค์การการประชาสัมพันธ์
3. ด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการ
ประชาสัมพันธ์
4. ด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนา
แวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผู้วิจัยได้กาหนด
ขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มี 4 ด้าน คือ 1. ด้านการกาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ 2. ด้านการจัด
องค์การการประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์ 4. ด้านการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์
2. ด้านประชากร
2.1 ประชากร ได้แก่ครูสังกัดโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัด
สานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต 2 จ านวน 12 โรงเรียน จ านวน 330 คน
ประกอบด้ ว ย 1. ผู้ บ ริห ารโรงเรีย น 36 คน และครู 294 คน (ที่ ม า : สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ม.ค. 2560)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง 189 คน จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งตามการคานวณจากสู ต ร (Taro Yamane) ทาโร่ ยามาเน่ เป็ น ตั ว อย่ า งมาศึก ษาโดยวิ ธี อย่ า งง่ า ย
(Simple Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์
3.2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของ
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
4 ด้านคือ1. ด้านการกาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ 2. ด้านการจัดองค์การการประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์ 4. ด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. การศึกษาทาให้ทราบความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2. ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางนาไปใช้ประโยชน์แก้ไขปรับปรุงการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของ
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐ
นาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูสังกัดโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ทั้งหมด 12 โรงเรียน จานวน 330 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง 189 คน จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามการคานวณจากสูตร
(Taro Yamane) ทาโร่ ยามาเน่ เป็นตัวอย่างมาศึกษาโดยวิธีอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Seale Questionnaires)
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check-List) เพื่อทราบสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด โรงเรียน
ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 2 ต่อปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ คือ
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
5
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1
หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพตาแหน่งงาน และประสบการณ์ทางาน (ตามตัวแปรอิสระ)
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2. ใช้ ค่า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (  ) และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) วิ เคราะห์ความคิด เห็น ของผู้ต อบ
แบบสอบถามที่มีต่อปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐ
นาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 4 ด้านคือ1. ด้านการกาหนด
นโยบายการประชาสัมพันธ์ 2. ด้านการจัดองค์การการประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์ 4. ด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
3. ใช้ค่า t-test วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม หรือมากกว่าสองกลุ่มแล้วแต่กรณี โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพตาแหน่งงาน และประสบการณ์
ทางาน

สรุปผลการวิจัย
1. ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
การกาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ ด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดองค์การการประชาสัมพันธ์
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนจาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง ส่วนด้านตาแหน่ง
หน้าที่ พบว่ามีความแตกต่างในด้านด้านการจัดองค์การการประชาสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญ 0.05

อภิปรายผล
1. ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก การ
บริหารประชาสั ม พั น ธ์ โรงเรีย นเป็น งานที่ ผู้ บ ริหารและผู้ ที่ไ ด้ รับ มอบหมายรับ ผิ ด ชอบโดยตรงตลอดจนผู้ ที่
เกี่ยวข้องในโรงเรีย นทุกคนจะต้ องให้ความร่วมมือ และต้องมีม าตรการด้า นต่างๆเป็ นอย่า งดีไม่ เช่นนั้ นการ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในด้านต่างๆก็จะไม่ประสบผลสาเร็จเช่น การกาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ การ
จัดองค์การการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์ การดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปสุตา สุษฎาพงษ์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความ
ต้องการพัฒนางานคณะทางาน ประชาสัมพันธ์ ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระบุรี เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการพัฒนางานคณะทางาน ประชาสัมพันธ์ ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากด้านสูงสุดไปหาด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดดังนี้
จาแนกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ด้านการดาเนินการประชาสัมพันธ์ ด้านการปรับปรุง
พัฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์ให้เหมาะสมและมี คุณ ภาพ ด้ า นการเตรีย มการประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการติ ด ตาม
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาเรี ย งล าดั บ คะแนนเฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ า นการก าหนดนโยบายการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการจั ด สรรงบประมาณและทรัพ ยากรในการ
ประชาสัม พันธ์ ด้านการจัดองค์การการประชาสัม พันธ์ ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารทราบดีว่ าการ
ประชาสัมพันธ์เป็นกลไกสาคัญต่อการบริหารงานโรงเรียนและที่สาคัญช่วยเสริมสร้างการพัฒนางานบริหาร
โรงเรียนให้มีความสัมพันธ์กับชุมชน ประชาชนเกิดความศรัทธาและมีส่วนร่วมช่วยพัฒนากิจกรรมและงานของ
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โรงเรียนให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิธร แก้วรักษาศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต1ผลการวิจัยพบว่า ด้านการกาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ ด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ด้านการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดองค์การการประชาสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากเมื่อเรียงลาดับคะแนน
2. เมื่อทาการทดสอบสมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ และขนาดสถานศึกษาต่างกันมีความ
ต้องการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของคณะทางานประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน จานวน 5 ด้าน
คือ การเตรียมการประชาสัมพันธ์ ด้านการวางแผนประชาสัมพันธ์ ด้านการดาเนินการประชาสัมพันธ์ ด้านการ
ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ด้านการปรับปรุงพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและมีคุณภาพ
ด้านกาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกาหนดนโยบายที่ต้องการชี้แจงทาความเข้าใจ ค้นหาสาเหตุ ตลอดจนสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความสอดคล้องของนโยบายการ
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษากับนโยบายของรัฐและความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ของสถานศึกษา สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ ทองมี สามารถ และ เจริญศรี พงษ์สิงห์ (2556 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาไหม อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
งานประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความประทับใจและมีภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงาน มีความนิยม
ศรัทธา เอื้ออานวยประโยชน์ต่อหน่วยงาน แต่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยังขาดขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาไหม อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้มีประสิทธิภาพ ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย
การศึกษาความจาเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความต้องการในการได้รับข้อมูลข่าวสารของชุมชน จัด
ให้มีเครือข่ายการประสานงานการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายภายในองค์กร การสร้าง
เครือข่ายภายนอกองค์กร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
และการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ ดาเนินการเพียงวงรอบเดียว
ประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและผู้ให้ข้อมูล จาน
วน 5 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จานวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบ
วิเคราะห์บันทึกการประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินระบบ แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วยการประชุมเพื่อสร้างทีมแก้ปัญหา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการให้คาปรึกษาในกระบวนการทางาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบข้อมูลยึดการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนา ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ใน
วงรอบเดียว โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเพื่อสร้างทีมแก้ปัญหา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการให้คาปรึกษาใน
กระบวนการทางาน ทาให้ทราบสภาพที่เป็นจริง จุดแข็ง จุดอ่อนและความต้องการพัฒนาระบบ และเพื่อให้ได้
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และมีความต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมิน
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้รับผิดชอบ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ส่งผลให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนสามารถนาขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ พ บจุ ดอ่อนที่ ต้องปรับ แก้ไ ขในขั้น ตอนและวิ ธี การปฏิบัติ ง านใด ทาไห้ระบบสามารถใช้ ง านได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ การจัดให้มีการสารวจปัญหาและรับทราบข้อมูลด้วย
วิธีการวิจัยก่อนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นัทธมน ทวีกิตติเกษม (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนางาประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
อนุบาลกุสุมาลย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)
ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 2) หาแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ และ 3) ติดตามผลการ
พัฒนาดาเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงรอบ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้น
การปฏิบัติการ ขั้นการสังเกตการณ์ และขั้นการสะท้อนกลับ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย 35 คนประกอบด้วย ครูและ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 74 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ ในปีการศึกษา 2554
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพดาเนินการโดยการวิเคราะห์เชิ งเนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1มีดังนี้
1.1 สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจว่าการประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่ของครูที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น และครูที่
ได้รับมอบหมายมีความรู้ความใจและทักษะในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์น้อย
1.2 ปั ญ หาในการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์โ รงเรีย น พบว่ า ครูผู้ ป ฏิบั ติ หน้ า ที่ ง าน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้อย ทาให้การให้
ข้อมูลข่าวสารไม่เป็นระบบไม่ครอบคลุมไม่เป็นปัจจุบัน จึงทาให้งานประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์
2.2 การศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
2.3 การดาเนินงานพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2.4 การนิเทศ ติดตาม
3. ผลการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ โ รงเรี ย นอนุ บ าลกุสุ ม าลย์ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดาเนินงานตามกรอบงาน
ประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 ด้าน คือ
1) ด้านงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงเรียน 2)ด้านงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานต่อสาธารณชน และ 3) ด้านงานบริการด้านข้อมูลข่าวสารและประสบผลสาเร็จในการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ตามกรอบงานทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวม
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และรายข้ออยู่ ในระดั บมาก เมื่ อพิจ ารณารายข้อพบว่ า ข้อที่ มี ค่า เฉลี่ย สู งสุ ด คือ ความเหมาะสมกับ วิธี การ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวางแผนในการติดตามผลและ
ประเมินผล ทั้งก่อนประชาสัมพันธ์และหลังการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑยา เสาวรส, ดร.
นิธิภัทร บาลศิริ, และ ดร.สุรางคนา มัณยานนท์ (2557 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่อง 1ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ
หารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนกับภาพลักษณ์ของโรงเรียน สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,
2) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนกับภาพลักษณ์
ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน จานวน
177 คน และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 472 คน รวมทั้งสิ้น 649 คนจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1) ผู้บริหาร
โรงเรียนและผู้ปกครองนั กเรียน มีความเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 มีการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน
ด้านการประสานงานด้านการจัดหาทรัพยากร ด้านการประเมินผลงาน และด้าน การ จูงใจ ให้ปฏิบัติ งาน อ ยู่
ใน ระดับ มาก 2) ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีภาพลักษณ์ของโรงเรียนใน ภาพรวม แ ละราย ด้าน ได้แก่ภาพลักษณ์
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการยอมรับ และด้านความภาคภูมิใจ มีภาพลักษณ์ อยู่ในระดับดี
3) ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับภาพลักษณ์ของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวมและ
รายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ผู้ปกครองนักเรียน มีความ คิดเห็น ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนกับภาพ ลักษณ์ของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอยู่ในระดับต่าทั้งโดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 1. ด้านการกาหนดนโยบาย
การประชาสัมพันธ์ 2. ด้านการจัดองค์การการประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใน
การประชาสัมพันธ์ 4. ด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัย ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐ
นาแวง สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึก ษาอุบ ลราชธานี เขต 2 ผู้ วิ จั ย มี ข้ อเสนอแนะ โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. ด้านการกาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ ต้องมีการศึกษาองค์ประกอบในด้านต่างๆเพื่อกาหนด
นโยบายการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพ
2. ด้ า นการจั ดองค์การการประชาสั มพั นธ์ ต้องมีการวางตั วบุ คลากรในสถานศึกษาที่ จะเข้า มา
รับผิดชอบงานการประชาสัมพันธ์โดยตรงของโรงเรียนที่เหมาะสมทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ตลอดจนการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
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1. ด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการ ต้องมีการสรรหาและจัดสรรงบประมาณในด้าน
การประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอ
2. ด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ต้องมีการบวนมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายตลอดจน
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพต่อคุณภาพการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของ
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

เอกสารอ้างอิง
ทองมี สามารถ และ เจริญศรี พงษ์สิงห์ (2556 : บทคัดย่อ). การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้าน
นาไหม อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี .วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปสุตา สุษฎาพงษ์ (2552) .ความต้องการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของคณะทางาน ประชาสัมพันธ์ ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระบุรี เขต 1 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นัทธมน ทวีกิตติเกษม (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
อนุบาลกุสุมาลย์ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1. วิทยานิพนธ์คณะครุ
ศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มณฑยา เสาวรส, ดร.นิธิภัทร บาลศิริ, และ ดร.สุรางคนา มัณยานนท์ (2557 : บทคัดย่อ) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนกับ ภาพลักษณ์ของโรงเรียน สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
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การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
School Administration following The Philosophy of Sufficiency Economy in School
under The Primary Education Service Area Office,Sakon Nakhon Area 1

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ธนศักดิ์ จันทร์พรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร. สันต์ชัย พูลสวัสดิ์
ภาควิชาบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จาแนกตามขอบข่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็น 4 ด้าน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารบุคคล และ 4) การ
บริหารทั่วไป และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จาแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา
2560 จานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance)
ผลการวิจัย
1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก ตามลาดับดังนี้ การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จาแนก
ตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริหารสถานศึกษา, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Abtract
The research aims to study of School Administration following in School under
The Primary Education Service Area Office,Sakon Nakhon Area 1 . Schools are
administered by the philosophy of sufficiency Economy with academic administration
Budget management personal administration and general administration By the
operational size of the school. Look a scale (Rating Scale) were use data analysis.Is the
frequency,percentage,mean and standard deviation. One-way analysis of variance
(One way ANOVA)
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The results showed that the
1. The principal philosophy of sufficiency economy in School. Area under the
office of Education that included all 4 sides at a high level.
2. Openion of director in school with the philosophy of sufficiency
Economy.Different sized schools are administered by the philosophy of sufficiency
Economy. All of three areas of academic administration Budget management personal
administration and general administration that is no different.
Key Words : School Administration, philosophy of sufficiency economy

บทนา
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั กรไทย มาตรา 78 และมาตรา 83 ได้ กาหนดให้รั ฐ ต้ องส่ ง เสริม และ
สนับสนุนให้มีการดาเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้อันเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางในการพั ฒนา การดาเนินชีวิตให้สามารถอยู่อย่างสงบสุขต้องมีการ
น้อมนาพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประกอบในการดาเนินชีวิต ซึ่งปัจจุบันนี้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้ขยายวงกว้าง
สู่องค์การและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการกาหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้ถือปฏิบัติ(ประภาพร สุปัญญา,2550 : 5)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดหลายขนาด
และโรงเรียนผ่านการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในระยะที่แตกต่างกัน ซึ่งจากปัจจัย
ดังกล่าวอาจส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละโรงเรียนประกอบกับที่
ผ่านมายังไม่มีงานวิจัยใดสะท้อนผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อย่างชัดเจนจึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารสถานศึ กษาตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งในสถานศึก ษาสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ว่าอยู่ในระดับใด เพื่อให้ได้ผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกาหนด
แนวทางและวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึก ษาระดั บ การบริหารสถานศึกษาตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งในโรงเรีย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จาแนกตามขนาด
ของโรงเรียน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาเอกสาร ข้อมูล แนวคิดและงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจาแนกตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาเป็น 4
ด้าน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป
สามารถเขียนแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพที่ 1

ตัวแปรอิสระ
ขนาดของสถานศึกษา
ร.ร.ขนาดเล็ก
ร.ร.ขนาดกลาง
ร.ร.ขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) การบริหารวิชาการ
2) การบริหารงบประมาณ
3) การบริหารบุคคล
4) การบริหารทั่วไป
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ย ในครั้ง นี้ คือ ผู้ บ ริหารสถานศึกษาในโรงเรีย น สัง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 174 โรงเรียน จาแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
จานวน 37 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 76 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 61 โรงเรียน
จานวนผู้บริหารสถานศึกษา 174 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจานวน
จากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970 : 608 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2545:43)
และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชั้นแล้วทาการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก เพื่อหาโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
120 คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 26 คน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 52 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก
จานวน 42 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับ ขนาดโรงเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารสถานศึกษาตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย งในโรงเรียน สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ใน ด้าน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหาร
บุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (Likert)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและรายรวม แล้วนาคาเฉลี่ยที่ได้มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ค่าเฉลี่ยเป็นระดับ 3. เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จาแนก
ตามขนาดโรงเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเมื่อ
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test)
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ผลการวิจัย
การบริ หารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกันมีบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปมีบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
1. การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจั ยพบว่า ผู้ บริหารสถานศึกษามีการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้ าน ได้แก่ ด้ านการ
บริหารงานวิ ชาการ ด้า นการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุ คคล และด้ านการบริหารงานทั่วไป
โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงบประมาณมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อีก 3
ด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการ
บริหารทั่วไปมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับด้านการบริหารบุคคล
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จาแนก
ตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
จาแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
จาแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
จาแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
จาแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า การบริห ารสถานศึกษาตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งในโรงเรีย น
ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตาม
ขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงบประมาณมีค่า
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คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อีก 3 ด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรีย งลาดับจากมากไปน้อยดังนี้
คือ ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการบริหารทั่วไปมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับด้านการบริหารบุคคลดังนั้น
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กัด ควรให้ค วามส าคั ญ สนั บ สนุ น ผู้ บ ริห ารโรงเรี ย นเพื่ อ สามารถบริ ห ารงานให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานด้าน
การบริหารสถานศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนที่ประสบ
ความสาเร็จ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ควรส่งเสริมให้โรงเรียนที่มีความพร้อมหรือเป็นแกนนาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ได้
พัฒนาตนเองขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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การบริหารงานทั่ว ไปในสถานศึก ษาตามความคิด เห็นของผู้บริหารสถานศึ ก ษาและครู สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
The Opinions of School Administrators and the Teachers of General Affairs
Administration of Schools Under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ธนาสิทธิ์ ตันเจริญ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.กฤษณะ บุหลัน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิด เห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบการ
บริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และ ขนาดของ
สถานศึกษาที่สังกัด กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.976
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่มีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ทั่วไปในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ตาแหน่ง และเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปใน
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ : การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา , ความคิดเห็น
Abstract
The purpose of the study were: 1) to determine the general affairs administration of
schools by administrators and the teachers under Lopburi primary Educational Service Area
Office 2, and 2) to compare the general affairs administration of schools by administrators
and the teachers classified by position, gender, educational background, working
experiences, and school size. The study sample consisted of 318 samples. The research
instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability index of 0.984. The
analysis of data was accomplished by computation of the frequency, percentage, mean,
standard deviation, T-test and One-way ANOVA Analysis were also computed to test the
hypotheses postulated in the study.
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Based on the findings of the study, it was concluded that:
1. The overall of general affairs administration of schools by the opinions of the
administrators and the teachers under Lopburi primary Educational Service Area Office 2
overall was at high level. However, when taking each aspect into consideration found that
every aspect was also at high level.
2. In comparison found that, there was not significant difference by statistical at .05
level on different educational level, working experience, and school significant. While,
there was a significant different on different working positing and agenda.
Keyword : General Affairs Administration of Schools, Opinions

บทนา
ในสภาพของสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สังคมประเทศไทยเป็นยุคที่มีความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มันสมัย เข้ามามีบทบาทพร้อมกับวัฒนธรรมของชาติตะวันตก ซึ่งก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการศึกษาถือได้ว่าเป็นรากฐานสาคัญ
ที่สุ ดในการสร้า งสรรค์ความเจริญ ก้า วหน้ า และเป็น การขับ เคลื่อนให้เกิดการพัฒ นาในทุ กๆ ด้ า น รวมทั้ งการ
แก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดเวลา
โดยมีเป้าหมายเพื่อพั ฒนาคนไทยให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม ความดีงามใน
จิตใจและมีความสามารถที่จะทางาน และคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ตลอดจนใช้
ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ได้กาหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 3)
การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องกาหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆใน
การปฏิ บั ติ ง านไว้ อย่ า งเป็ น ระบบ เพราะถ้า ระบบการบริหารงานไม่ ดี จ ะกระทบกระเทื อนต่ อส่ ว นต่ า งๆ ของ
หน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและจะมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุ
จุดหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะการดาเนินงานต่างๆ ไม่เพียง
กิจ กรรมที่ ผู้ บ ริหารจะกระท าเพี ย งล าพั ง คนเดี ย ว แต่ ยั ง มี ผู้ ร่ว มงานอีกหลายคนที่ มี ส่ ว นท าให้ง านนั้ น ประสบ
ความสาเร็จ (ประเสริฐ เชษฐพันธ์, 2550: 8) ซึ่งการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาประสบ
ผลสาเร็จและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น ปัจจัยสาคัญต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ในสถานศึกษา
คือระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม ซึ่งตรงตามมาตรา 22 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้อง
ยึ ด หลั กว่ า ผู้ เ รีย นทุ กคนมี ค วามสามารถเรีย นรู้แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถือว่ า ผู้ เ รีย นมี ความส าคัญ มากที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้นาหลัก ซึ่งมีภาระหน้าที่สาคัญ คือ เป็นผู้นาทางการศึกษา มีความ
รับผิดชอบในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ได้กาหนดให้มีการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
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เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยเป็นความสามารถของผู้บริหารและครูในโรงเรี ยนที่ทางานร่วมกัน จน
สามารถทาให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี, 2553: 14)
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่สาคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้นาวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ
ความรู้ ความสามารถ และ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนาไปสู่การจัดและการ
บริหาร สถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” การเป็นผู้บริหารในยุคนี้กับการเป็นผู้บริหารในยุคก่อน มี
ความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผู้บริหารในยุคก่อนมักจะเรียกว่าเป็นผู้นา โดยถือว่าผู้นาจะเป็นผู้ที่สามารถทาให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามอย่างที่เราต้องการ เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมที่จะปฏิบัติตาม แต่
ในปัจจุบันแนวคิดได้เปลี่ยนแปลงไป การเป็นผู้บริหารในปัจจุบันต้องอาศัยการยอมรับเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในความหมายของนักบริหารในปัจจุบัน จึงเน้นย้าเรื่องของการประสานงาน ว่าจะทาอย่างไรให้งาน
สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย สิ่งสาคัญที่สุดคือสมาชิกยินดี และมี
ความสุขในการปฏิบัติภารกิจนั้น ถ้าหากองค์กรใดก็ตาม มีผู้บริหารที่เป็นนักบริหาร มีการพัฒนาตนเอง เตรียม
ตนเองเพื่อเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคต ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เพียงแต่คุณภาพของตนเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาคุณภาพของงานอีกด้วย (ธีระ รุญเจริญ, 2546: 7)
การบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประสิทธิผลของโรงเรียนและความต้องการของ
บุคคลและสังคมนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ โดยผู้บริหาร
สถานศึกษามีอานาจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับงานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทั่วไป โดยเป็นไปตามความต้องการของนักเรียนและชุมชน ซึ่งการที่
ผู้บริหารสถานศึกษาจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกคนในสถานศึกษานัน้ มิใช่ของง่าย เพราะไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับ
ความยุ่งยากจากบุคคลภายในสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับบุคคลภายนอกสถานศึกษาด้วย บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการรวมกลุ่มและจูงใจคนเพื่อก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมความก้าวหน้าของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายที่กาหนดไว้ (สมศักดิ์ คงเที่ยง,
2550: 26) และเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านงานวิชาการโดยให้สามารถดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะ
นาไปสู้เป้าหมายของความสาเร็จในองค์การ ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับ
การบริหารคน ผู้บริหารจึงควรสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทางาน โดยมีความ
เป็นผู้นาของผู้บริหารเป็นเครื่องเกื้อกูลอยู่เบื้องหลัง จะช่วยส่งเสริมในด้านการบริหารสถานศึกษา และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการทางานของครูผู้สอน ซึ่งจะช่วยให้ประสบผลสาเร็จได้ตามแนวนโยบายของ
สถานศึกษา
อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อยอด โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ยังไม่มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการทั้งสูส่ ถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย และอีกประการสาคัญคือ ยังขาดการมีส่วนร่ว มในการบริหารและจัด
การศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ซึ่งหน่วยปฏิบัติยังไม่มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานและจัด
การศึกษาเท่าที่ควร อีกทั้งกลไกของรัฐไม่เอื้อในทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการนั้นระดมทุน
จากทุกภาคส่วนของสังคมจึงค่อนข้างน้อย และการบริหารภายใต้กฎระเบียบทางราชการที่มีความตึงตัวสูง ทาให้
สถานศึกษาขาดแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขัน เนื่องจากในการนาองค์การ มี
จุดเน้นที่สาคัญคือ สามารถนาองค์การไปในทิศทางหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกากับดูแล
ตนเองที่ดี สร้างความโปร่งใสในการบริหารอย่างมีจริยธรรม ให้ความสาคัญกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ซึ่ง
ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ซึ่งหลักการดังกล่าวได้ตอกย้าให้ผู้บริหารสถานศึกษานาหลักการของ
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ระบบการนาองค์การไปสู่การปฏิบัติได้มันใจว่า ระบบการนาองค์การจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้การบริหารสถานศึกษา
ตอบสนองต่อแนวทางข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ที่ต้องการให้ผู้นาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ และสนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างอิสระ เพื่อนาองค์การประสบความสาเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กรมสามัญศึกษา,
2551: 13-14)
สรุปได้ว่า การบริหารงานทั่วไป มีบทบาทในการให้บริการทุกรูป แบบ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและ
ให้บริการการศึกษาของบุ คคล ชุ ม ชน องค์กร หน่ วยงานและสถาบัน สั ง คมอื่น การบริหารงานทั่ว ไป จึ งเป็ น
กระบวนการสาคัญที่จะช่วยประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ
และเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม การสนับสนุนและการอานวยความสะดวก
ต่ า งๆ ในการให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา หากการบริ ห ารงานทั่ ว ไปขาดประสิ ท ธิ ภ าพจะส่ ง ผลต่ อ งานด้ า นอื่ น ขาด
ประสิทธิภาพตามไปด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อหาสาเหตุ ของปัญหา
ที่เกิดขึ้น และนามาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ ง เพศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทางาน และ ขนาดของสถานศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
ความคิดเห็นของผู้บริหาสถานศึกษาและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ต่อการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตาม ต่างกัน เมื่อปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์ใช้กรอบ
แนวคิดการบริหารงานทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ (2556: 92) ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงานทั่วไปที่สาคัญ
ที่ต้องดาเนินการในสถานศึกษา ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. ตาแหน่ง
2. เพศ
3. วุฒิการศึกษา
4. ประสบการณ์ในการทางาน
5. ขนาดของสถานศึกษา

ตัวแปรตาม
การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา
1. งานธุรการ
2. งานอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
3. งานกิจการนักเรียน
4. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
5. งานสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานเทคโนโลยีการศึกษา
8. งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
เพื่ อให้การด าเนิ น การศึกษาค้นคว้ า ในครั้งนี้ เป็น ไปตามความมุ่ง หมาย ผู้ศึกษาได้ กาหนดขอบเขตใน
การศึกษาค้นคว้าไว้ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาค้นคว้ าครั้งนี้ ได้ แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษาและครู สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การศึกษาค้นคว้า ปีการศึกษา 2560 จานวน 1,552 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา 176 คน และครู 1,376 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2, 2560)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560 เนื่องจากประชากรมีจานวนที่แน่นอน (finite populations) สูตรที่
ใช้ในการหาขนาดตัวอย่างจึงใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 318 คน
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 36 คน และครู 282 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ตัวแปรอิสระ (independent variables) ประกอบด้วย ตาแหน่ง เพศประสบการณ์ในการทางาน วุฒิ
การศึกษา และขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด
ตัวแปรอิสระ (dependent variables) คือ การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 8 ด้าน
ได้แก่ งานธุรการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานกิจการนักเรียนงานสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน งาน
สร้างเครือข่ายทางการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีการศึกษา และงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ระยะเวลาที่ผู้ศึกษาได้ใช้ในการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2560
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้เกี่ ยวข้องในการใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนพัฒนางาน
บริหารทั่วไปในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษานาไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานทั่วไปให้สามารถสนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพตรงตามเป้าหมายและนโยบายที่กาหนดไว้

วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาค้นคว้า ครั้ง นี้ ผู้ศึกษาได้จัด ทาเครื่องมื อเป็ น
แบบสอบถาม (questionnaire) ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และขอคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา นามาประกอบในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเป็นแบบสารวจรายการ (check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 1) งานธุรการ
2) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3) งานกิจการนักเรียน 4) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 5) งานสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา 6) งานประชาสัมพันธ์ 7) งานเทคโนโลยีการศึกษา และ 8) งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (numerical rating scale) ตามเกณฑ์ของชูศรี วงศ์รัตนะ (2550:
86-88) ประกอบด้วย 5 ระดับ โดยกาหนดระดับการดาเนินงานดังนี้
ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง มีการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าน้าหนักคะแนน 4 หมายถึง มีการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก
ค่าน้าหนักคะแนน 3 หมายถึง มีการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าน้าหนักคะแนน 2 หมายถึง มีการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับน้อย
ค่าน้าหนักคะแนน 1 หมายถึง มีการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 8
ด้าน ดังนี้ 1) งานธุรการ 2) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3) งานกิจการนักเรียน 4) งานสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน 5) งานสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 6) งานประชาสัมพันธ์ 7) งานเทคโนโลยีการศึกษา และ 8)
งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2. วิเคราะห์การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 1) งานธุรการ 2) งานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 3) งานกิจการนักเรียน 4) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 5) งานสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา 6) งานประชาสัมพันธ์ 7) งานเทคโนโลยีการศึกษา และ 8) งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือ
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3. สร้างแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้กาหนดเป็นประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตที่กาหนดในกรอบแนวคิด
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2540, หน้า 86-88)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อนาแนะตัวผู้วิจัยในการติดต่อหน่วยงานที่เก็บข้อมูล
2. ส่งแบบสอบถามที่ใส่รหัสกากับแล้วไปถึงผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน โดยผู้ศึกษา
จัดส่งด้วยตนเอง
3. ผู้ศึกษาติดตามรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามทั้ง หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง ในการตอบแบบสอบถาม เพื่ อน ามา
วิเคราะห์ข้อมูล
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
2.1 หาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
2.2 หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนน จาก
การตอบแบบสอบถามที่วัด การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์
ของกานดา พูลลาภทวี (2546: 210) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.3 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับการบริหารงานทัว่ ไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจาแนกตาม
ตาแหน่ง เพศ และวุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบที (t-test)
2.4 เปรียบเทียบระดั บ การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บ ริหาร
สถานศึกษาและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจาแนกตาม ประสบการณ์ใน
การทางาน และ ขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อมี
นัยสาคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีแอลเอสดี (LSD)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สรุปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านงานกิจการนักเรียน ด้านงานธุรการ
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ด้านงานประชาสัมพันธ์ ด้านงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ด้านงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ด้านงานสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา และด้านงานเทคโนโลยีการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึ กษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่มีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ทั่วไปในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ตาแหน่ง และเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปใน
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

อภิปรายผล
1. การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สรุปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงาน
ทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้การบริการในการบริหารงานอื่นให้บรรลุตามมาตรฐาน
คุณภาพ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ เช่น การบริการในการ
ตรวจสุขภาพ การประสานงานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุ มชน สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน โตสารเดช
(2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีตาแหน่งแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่ส่งเสริม
และมีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา ดังนั้นการปฏิบัติงานและการวางแผนจึงมีความแตกต่าง
กันตามบทบาทหน้ าที่ ท าให้ผู้ บริหารสถานศึกษาและครู ที่ มี ต าแหน่ งแตกต่ างกัน มี ความคิดเห็นแตกต่ างกันเฉลา
พวงมาลัย (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับช่วงชั้น
ที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อาเภอปากท่อ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ตาแหน่งที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ทั่วไปในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป เป็นงานที่ต้องอาศัยความ
คล่องตัวสูง การอานวยความสะดวก บุคลิกภาพ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีเพศแตกต่างกัน จึงมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของอภิชาติ ไตรธิเลน (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพการทางานเป็นทีมใน
โรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานทั่วไป ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 1 ผล
การเปรียบเทียบพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ โดยจะต้องมีความร่วมมือ มีการสอนงาน การแนะนา เพื่อให้เกิ ด
ประสิทธิภาพของงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน โตสารเดช (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหา
การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า
วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน วิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การดาเนินงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาจาเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ
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ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มโรงเรียนอาเภอโคกเจริญ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
Teachers' Opinion on the Student Welfare System of Group School Khok Charoen
District Under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่ม
โรงเรียนอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มโรงเรียนอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตาม ระดับการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ทางาน
กลุ่มตัวอย่างคือ ครู กลุ่มโรงเรียนอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
จานวน 97 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.943 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One – Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างราย
คู่ โดยวิธีการของเซฟเฟ่
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคิด เห็น ของครูที่ มี ต่ อระบบดู แลช่ ว ยเหลื อนั กเรีย น กลุ่ ม โรงเรี ย นอาเภอโคกเจริญ สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ความคิด เห็น ของครูที่ มี ต่ อระบบดู แลช่ ว ยเหลื อนั กเรีย น กลุ่ ม โรงเรี ย นอาเภอโคกเจริญ สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และ
ประสบการณ์ทางาน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความคิดเห็น , ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Abstract
The purposes of the study were: 1) to investigate the teachers' opinions on the
student welfare system of group school Khok Charoen District under Lopburi primary
Educational Service Area Office 2, and 2) comparison the teachers' opinions on the
student welfare system of group school Kokjajearn district under Lopburi primary
Educational Service Area Office 2 classified by educational level, school size and
working experience. The samples used in this study were teachers in Khok Charoen
district of 97 people. The research instrument was a rating scale questionnaire which has
a reliability index of 0.943. The analysis of data was accomplished by computation of the
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA Analysis.
Based on the findings of the study, it was concluded that
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1. The teachers' opinions on the student welfare system of group school Khok
Charoen District under Lopburi primary Educational Service Area Office 2 overall was
at high level. However when taking each aspect into consideration found that every
aspect was also at high level.
2. In comparison the teachers' opinions on the student welfare system of group
school Khok Charoen District under Lopburi primary Educational Service Area Office 2
classified by educational level, school size and experience, ther was not statistically
significant difference at the 0.05 level.
Keyword : Teachers' Opinions , Student Welfare System

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3
พ.ศ.2553 มีจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ เป็นการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนเหล่านี้ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาต้องจัดบุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553: 5)
ปัจจุบันสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตของ
เด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะมีการแข่งขันกันสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ
มีความสับสนในการรับและเลือกใช้ค่านิยม ขาดจิตสานึกที่ดี ขาดการควบคุมตนเอง รวมทั้งการขาดจิตสานึกใน
การรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ทาให้เด็กต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาจก่อให้เกิด
ความคบข้องใจ และวิตกกังวล หากปล่อยไว้จะเกิดปัญหารุนแรง ดังจะเห็นได้จาก ข่าวการยกพวกตีกัน การใช้
ความรุนแรง การติดยาเสพติด และการฆ่าตัวตาย มีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (กรมวิชาการ, 2545: 61) จาก
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถนามาสรุปเป็นสภาพปัญหาได้ 2 ประการ คือ 1) ปัญหาที่เด็กเป็นผู้สร้างขึ้นกับ
สังคม คือ เด็กและเยาวชนบางกลุ่มมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม และ2) ปัญหาที่เกิดกับตัวเด็ก
คือ ความเสื่อมทางด้านจิตวิญญาณ (กรมวิชาการ, 2545: 34, 35)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ ฉบับที่ 3พ.ศ. 2553
ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข มาตรา 22 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 23 ข้อ 5 คือ มี พุทธศักราช 2542 โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
นอกจากจะดาเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่ างๆที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียนก็เป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการสื่อสาร
เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด การ
ปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรือผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจัดกระบวนการ
เรียนให้คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้
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รู้จักคิดเป็น ทาเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิช า อีก
ทั้งมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน
ให้เป็นไปตามความมุ่งหวัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน
การที่ เยาวชนไทยจะได้รับ การพั ฒ นาให้เป็ น บุ คคลที่ เก่ง ดี มี ความสุ ขนั้ น จะต้ องเกิ ด จากการจั ด
กิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคลได้อย่าง
เหมาะสมซึ่งสอดแทรกกิจกรรมเพื่อการก้าวสู่ความเป็นมนุษย์ของสังคมมากกว่าก้าวสู่ภาควิชาการด้านหนังสือ
โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้นักเรียน โดยมีครูผู้ทาหน้าที่อบรมสั่งสอน เพื่อพัฒนาคน
ให้เป็ นคนดี คนเก่ง และใช้ ชีวิตอยู่ในสั งคมอย่างมี ความสุข ครูจะประสบความสาเร็จในการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนนั้น ครูจาเป็นต้องรู้จักและเห็นภาพรวมของนักเรียนอย่างชัดเจนโดยรอบด้าน (สานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน,2552: 30) การพั ฒ นานักเรีย นทุ กคนให้เป็ น บุ คคลที่ มี คุณ ภาพทั้ ง ด้ า นร่างกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
นั้น นอกจากจะดาเนินการด้วยกาส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนแล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนืองจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏอยู่
เช่นกัน เช่น ปัญหา เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆก็มีผลเสียต่อ
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นภาพความสาเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไป
ตามความมุ่งหมายนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่า ย โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรครูทุกคนในสถานศึกษา (ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์,2545: 10)ซึ่งครูเป็นหลักสาคัญในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรัก และเมตตาต่อศิษย์ มีความภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เจริญเติ บโต เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูที่กล่าวมานั้นคงไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการปฏิบัติกันอย่างสม่าเสมอ และได้ดาเนินกันมานานจนได้รับการ
ยกย่องเชิดชูให้เป็นปูชนียบุคคล แต่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการทางานอย่างมี
ระบบที่มีกระบวนการการทางาน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิค หรือการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีกับทุกฝ่าย (กรมสุขภาพจิต, 2551: 11)
จัง หวัด ลพบุรีเป็ นอีกหนึ่ง จั งหวั ด ที่ มี การพั ฒ นาและส่ ง เสริม ในเรื่องของภาคอุต สาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว จึงทาให้มีปัญหาทางด้านตลาดแรงงาน ซึ่งมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้า
มาทางานในจังหวัดเป็นจานวนมาก ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดปัญหา
เรื่องยาเสพติดในเยาวชนตามโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
เพราะส่งผลให้การออกกลางคันของนักเรียนมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร เสพยาเสพติด เป็นต้น ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2557
พบว่า มีอัตราการออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด เมื่อจาแนกตามสาเหตุและคิด
เป็นอัตราร้อยละของจานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน พบว่า สาเหตุการออกกลางคันที่พบมากที่สุด คือ อพยพ
ตามผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 53.85% รองลงมา คือสมรส คิดเป็นร้อยละ 30.77% และสาเหตุลาดับสุดท้าย
คือ มีปัญหาในการปรับตัว คิดเป็นร้อยละ 15.38% ส่งผลให้ทางสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทางส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานมีน โยบายกาหนดให้โรงเรีย นในสั งกัด จัด ให้มีระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ครบทุกโรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนได้จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพราะการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งสาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของครู ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2, 2557: 14)
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาในเรื่องของความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อช่วย
ให้ทราบถึงการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา อันเป็นหนทางการช่วยเหลือในการ
พัฒนางานของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มโรงเรียนอาเภอโคกเจริญ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มโรงเรียนอาเภอโคก
เจริญ สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา ขนาด
สถานศึกษา และประสบการณ์ทางาน

สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มโรงเรียน
อาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามระดับการศึกษามีความ
แตกต่างกัน
2. ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนอาเภอโคกเจริญ สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุ รี เขต 2 ตามขนาด
สถานศึกษามีความแตกต่างกัน
3. ครูที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความคิดเห็น ของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่ม
โรงเรียนอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามประสบการณ์สอนมี
ความแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา เป็นการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยผู้ศึกษาได้ใช้กรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับขอบข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสุขภาพจิต (2551: 10) ตามรายละเอียดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สถานภาพของผู้ตอบ
1. ระดับการศึกษา
2. ขนาดสถานศึกษา
3. ประสบการณ์ทางาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
4. การป้องกันและแก้ปัญหา
5. การส่งต่อ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคก
เจริญ สัง กัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามแนวความคิดของกรมสุขภาพจิ ต
(2551:10) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริม
พัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ5) การส่งต่อ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ได้ แก่ ครูกลุ่ ม อาเภอโคกเจริญ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมี จานวนโรงเรียน 13 โรงเรียน ผู้บริหาร 9 คน รวมทั้งหมดจานวน 127 คน
(ข้อมูลสาระสนเทศ 10 มิ.ย. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูกลุ่ มอาเภอโคกเจริญ สานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 97 คน กาหนดขนาดโดยเปิดตารางของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 43-48) และได้ทาการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ จาแนกตาม ระดับการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์สอน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดาเนินการวิจัยปีการศึกษา 2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา อบรม และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพิ่มมากขึ้น

วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสารวจรายการ (check list) ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์สอน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคก
เจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้น้าหนักคะแนนตามแนวทางการสร้างเครื่องมือการวัดของลิคเคิร์ท (Likert) ดังนี้
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ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก
ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับน้อย
ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวคิด
ของกรมสุขภาพจิต (2551: 10) เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิคเคิร์ท
(Likert) และการสร้างแบบสอบถามตามตาราของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 74-84)
3. ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยสังเคราะห์จากนิยามศัพท์เฉพาะที่ผู้ศึกษาตั้งขึ้น เพื่อใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้
4. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตอบสอบความถูกต้องเหมาะสมและพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว นาเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3ท่าน เพื่อตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อคาถาม โดยการหาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถาม กับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : index of item objective congruence) ซึ่งค่าที่ใช้ได้ ตั้งแต่
.67 ขึ้นไป
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
กับครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนน Item – Total Correlation ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าตั้งแต่ .20 ขึ้นไป
7. นาไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  -coefficient ) ตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.943

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดาเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบ จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัย ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผล
การวิเคราะห์ ที่ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กาหนดค่าเฉลี่ย ตามระดับผลความพึงพอใจ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545 : 99-100) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. ทดสอบความแตกต่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่า t - test
(Independent Samples) และจาแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการทางานใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of Variance) ถ้าพบความแตกต่าง จะเปรียบเทียบค่าคะแนน
เฉลี่ยเป็นรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มโรงเรียนอาเภอโคกเจริญ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ความคิด เห็น ของครู ที่ มี ต่ อ ระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นั กเรีย น กลุ่ ม โรงเรี ย นอาเภอโคกเจริญ สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และ
ประสบการณ์ทางาน ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
1. อภิปรายผลความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม แสดงว่า มีการดาเนินงานระดับมาก
ด้านที่มีดาเนินงานสูงสุด คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านที่มีการดาเนินงานต่าสุด คือ การส่งต่อ ที่
เป็น เช่น นี ้อ าจเป็น เพราะกระทรวงศึก ษาธิก าร ได้ป ระสานความร่ว มมือ กับ กรมสุข ภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข จัดทาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น ต่อมาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดนโยบายให้ส ถานศึกษาทุกแห่ง ในสัง กัด ดาเนิน งานจัด ระบบการดูแ ลช่ว ยเหลือนักเรีย นอย่า งมี
ประสิทธิภาพ จึงทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเอาใจ
ใส่ และตระหนักถึงความสาคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการรับนโยบายมาบริหารจัดการอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรมสุขภาพจิต ,(2552:15) ที่ได้กล่าวถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ว่า เป็น การส่ง เสริม การป้อ งกัน และการแก้ไ ขปัญ หา โดยมีวิธีก ารและเครื่อ งมือ สาหรับ ครูที่ป รึก ษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดาเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากยา
เสพติด ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ธีระศักดิ์ ไชยชนะ ,(2557:บทคัดย่อ ) ได้วิจัยเรื่อง
การศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ผลการวิจัยแสดงว่า การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของประเสริฐ สวนจันทร์ ,(2553:บทคัดย่อ ) ได้วิจัยเรื่อง
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 แสดง
ว่า การดาเนิน งานระบบดูแลช่ว ยเหลือนั กเรีย นโรงเรีย นสัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาระยอง เขต 1
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้า นเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3อันดับแรก ได้แก่ ด้า นการ
รู้จักนักเรีย นเป็นรายบุคคล มากที่สุด รองลงมา คือ ด้า นคัดกรองนักเรียน และด้านการป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหา ตามลาดับ และงานวิจัยของนริศรา จูแย้ม ,(2553:บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง
แสดงว่า การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา แสดงว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีการ
ดาเนินงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีระดับการศึกษาต่างกันเห็นว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น โดย
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ กสถานศึ ก ษาจะมี ห ลั ก การด าเนิ น งานระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเหมื อ นกั น ทุ ก
สถานศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,(2552:4) กล่าวถึงระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ว่าเป็นกระบวนการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมทั้งมี
วิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูประจาชั้น ครูที่
ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาอันได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีส่วนร่วม จากแนวคิดดังกล่าวจึงส่งผลให้
ครูผู้สอนมีการรับรู้ถึงการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้อง
กับ งานวิจัย ของ ศราวดี สุ รินทรานนท์ ,(2555:บทคัดย่ อ) ได้ วิจัย เรื่องการดาเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กาเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษา แสดงว่า โดยรวมมีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นั กเรีย นไม่ แตกต่ า งกัน และสอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ของ ธี ระศักดิ์ ไชยชนะ ,(2557:บทคัด ย่ อ ) ได้ วิ จั ย เรื่อ ง
การศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผล
การเปรียบเทียบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แสดงว่า ครูในโรงเรียนที่มีวุฒิทางการศึกษาที่
ต่างกัน มีความเห็นต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมลพรรณ จ้อยสูงเนิน ,(2552:บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสถานศึกษา ระดับช่วงชั้น 3 – 4 ตามทัศนะของครูที่ปรึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 จาแนกตามวุฒิทางการศึกษา แสดงว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามสถานศึกษา แสดงว่า ในภาพรวมและราย
ด้านมีการดาเนินการไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น เพราะว่า ขนาดสถานศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นว่า
การบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้อยกว่า จึงสามารถทาการคัดกรองนักเรียนได้ง่าย
กว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ประเสริ ฐ สวนจั น ทร์ ,
(2553:บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 แสดงว่า การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แสดงว่าไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวดี สุรินทรานนท์ ,(2555:บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การดาเนินงาน
ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึก ษา สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษาสุ ริ น ทร์ เขต 3 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา แสดงว่า โดยรวมมีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาพ อัยยะ ,(2552:บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการศึกษาแสดงว่า การเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา แสดงว่า ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุ รี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ทางาน แสดงว่า ในภาพรวม
และรายด้านมีการดาเนินการไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น เพราะว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ครูที่
มีประสบการณ์ทางานในโรงเรียนนัน้ ๆ มากกว่า ย่อมรู้จักนักเรียนมากกว่า และด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า ย่อม
ทาให้มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีและสามารถช่วยแก้ปัญหานักเรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่สาหรับใน
ด้านของการคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน และด้านการส่งต่อนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทางการคัดกรองหรือรูปแบบในการคัดกรอง
นักเรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียน และแนวทางการส่งต่อที่เหมือนกันในทุกสถานศึกษา ผลการศึกษา
ครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระศักดิ์ ไชยชนะ ,(2557:บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า การศึกษา
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับดังนี้ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการเปรียบเทียบ
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ครูในโรงเรียนที่มี ประสบการณ์การทางานที่ต่างกัน มี
ความเห็นต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรพงษ์
เจริญไชย ,(2554บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
โรงเรีย นในสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาสกลนคร เขต 2 พบว่ า มี ค วามคิด เห็ น เกี่ย วกั บ สภาพการ
ดาเนินงานทั้ง 5 ด้าน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการทางานที่
แตกต่างกัน โดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินงานโดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรีย น จาแนกตามข้าราชการครูที่มีเพศ ภาระการสอน และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันโดย
ภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มอาเภอโคกเจริญ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ควรให้ความสาคัญกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งต่อ เป็นกรณีพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการประสานงานระหว่างโรงเรียนที่จะช่วยเหลือนักเรียนในการส่งต่อภายในและส่งต่อ
ภายนอก
2. ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอาเภอโคกเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ควรให้ความสาคัญกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีการเก็บรักษาความลับของนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของชุมชน
ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาและกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานระบบดูช่วยเหลือนักเรียน
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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 16 โรง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
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ตัวอย่าง จานวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งยึดกรอบคุณลักษณะจุดเน้น
โรงเรียนสุจริต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546) วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
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Abstract
The purposes of this study ware 1) to study the ethics behavior of students in the
Upright School Project in Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 and 2) to
compare the ethics behavior of students in the Upright School Project in Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 3.
The samples of this study were 226 of the Prathom suksa 6 students of Upright
School Project in Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. The research
instruments for this study was rating scales questionnaires. The data were systematically
analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t – test.
The findings of the study were as follows:
The student’s ethics behavior of students in the upright school project was rated at a
high level in overall and each aspect. Considering to arrang the highest to the lowest found
that the highest factor was discipline aspect, the honesty aspect, public volunteer aspect,
and the lowest was sufficiency aspect.
The comparison of student’s ethics behavior of students in ubright school project in
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 showed that gender and family
status were not significant.
Keywords : Ethics Behavior, Students, Upright School Project, Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 3

บทนำ
การศึกษาเป็ น การวางรากฐานที่ ส าคัญ ของมนุ ษ ย์ เพื่ อความเจริญ ก้า วหน้ า และอยู่ ในสั ง คมได้ อย่ า งมี
ความสุข เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถช่วยให้คนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและยังช่วย
พัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะใช้ในการดารงชีวิตและนาไปประกอบอาชีพได้ในการจัดการศึกษาที่ ดีนั้นไม่
เพียงแต่คิดที่จะพัฒนาคนให้เก่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังจะต้องสร้างให้คนเป็นคนดีและมีความสุขในการดารงชีวิตอยู่
ในสังคมปัจจุบันและสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขดังพระราชดารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงตรัสว่า “ในปัจจุบันประเทศไทยกาลัง อยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งการ
ปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในขณะที่การปฏิรูป
ระบบราชการได้มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศสามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชน การปฏิรูปการศึกษาได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน มีความรู้ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมฐานความรู้และเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันขอประเทศ” (พัชรินทร์ ช่วยศิ
ริ, 2554 : บทนา)
หลังจากการที่มีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดั บ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่าง
หลากหลายซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ คือกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
กระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล(สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 29) ซึ่งใน
ปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษายอมรับการบริหารโดยใช้ระบบประกันคุณภาพมากกว่าระบบการควบคุม
คุณภาพอย่างในอดีตที่เคยผ่านมา เนื่องจากระบบการควบคุมคุณภาพมุ่งแก้ไขปัญหาหลังจากการสูญเสียความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วแต่ระบบการประกันคุณภาพมุ่งเน้นป้องกันโดยสร้างวิธีการที่ถูกต้องขึ้นตั้งแต่แรกให้มากที่สุด
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เพื่อลดโอกาสที่ผลผลิตจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้จากแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พุทธศักราช
2550-2554) ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทุกระดับโดยมีกรอบความคิด
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวง-ศึกษาธิการ ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการตั้งแต่กระบวนการ
บริหารโรงเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ติดตามผล เพื่อให้การจัดการศึกษา
ประสบผลสาเร็จสูงสุดและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 1-3) และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่ มีความสามารถทั้งด้า นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิ ตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551 : 4)
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาต่อมาจากบ้าน มีบทบาทสาคัญในการจัดกระบวนการเรียนเพื่อให้เด็กมีจิตพิสัยใน
เรื่องคุณธรรมของความซื่อสัตย์เป็นที่น่าสังเกตในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาของประเทศ
ในยุโรปและอเมริกา (ค.ศ. 2000-2004) ได้พบว่า มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างที่ปรากฏชัดกับผู้เรียนถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งรวมทั้งความซื่อสัตย์มีคุณภาพลดลงสังคมที่เคยสุขสงบกลับมีปัญหา รากฐานของปัญหาอาจมีที่มา
หลายด้าน แต่สิ่งที่สถานศึกษาจะต้องแก้ไข คือ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้รับกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนสิ่งที่ครูเรียกร้อง คือ การนาวิชาสังคมศึกษากลับมาสอนให้เต็มรูปแบบโดยบรรจุหลักศาสนาที่
เยาวชนแต่ละเชื้อชาตินับถือ ให้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ครูมีความเห็นตรงกันว่าวิชาสังคมศึกษาน่าจะมี
บทบาทสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมได้เป็นอย่างดี ภายหลังที่วิชานี้เกือบจะถูกลืมไประยะหนึ่งแล้ว
ความซื่อสัตย์เป็นตัวบ่งชี้สาคัญอันมีอิทธิพลต่อสมาชิกในครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อบุคคลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจะนาพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง หากบุคคลมีความซื่อสัตย์ต่อกัน ณ บัดนี้ มา ถึงจุดหนึ่งที่พบว่า สังคม
กาลังมีปัญหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ แม้ปัญหาจะเกิดจากผู้ใหญ่แต่ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสาหรับเด็ก ทาให้ครูในยุโรป
และอเมริกาเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่จะปรับหลักสูตร โดยเน้นคุณธรรมของความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าหันกลับมาดู
หลักสูตรการจัดการศึกษาภาคบังคับของไทยบ้าง น่าจะพิจารณาว่าได้เน้นคุณธรรมและจริยธรรมในจุด ใดเป็นพิเศษ
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงหรือไม่ กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดให้นักเรียนมีส่วนช่วยให้
นักเรียนได้คิดวิจารณญาณในการหลีกเลี่ยงหรือแก้ปัญหาอย่างไร หากพิจารณาแล้วความซื่อสัตย์สุจริตก็เป็นปัญหา
หนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นเดียวกับความรั บผิดชอบในหน้าที่การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นรวมทั้งปัญหาอื่น ๆ อีก ซึ่ง
การศึกษายังมิได้เน้นมากนัก แต่จะเน้นความรู้ทางด้านวิชาการเป็นประเด็นสาคัญบางทีอาจจะต้องรอให้มีการปฏิรูป
การศึกษาอีกครั้งหนึ่ง คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของความซื่อสัตย์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
จากสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยกาลังเผชิญกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกด้าน
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่นาไปสู่การเอารัดเอาเปรียบและความไม่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และก่อให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาความไม่เป็นธรรมและความไม่ยุติธรรมต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรง
และแพร่ขยายเข้าสู่สังคมไทยมากขึ้นจนเป็นปัญหาสาคัญของชาติอยู่ในขณะนี้ ดังจะเห็นได้จากผลการจัดอันดับดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index – CPI) ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ 37 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 88 จากการจัดอันดับทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลกโดยตัวเลขคะแนนที่ต่า
หมายถึง การมีภาพลักษณ์ “การคอร์รัปชั่นที่สูง” และในปี พ.ศ. 2556 ดร.จุรี วิจิตรวาทการเลขาธิการมูลนิธิองค์กร
เพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
พบว่า ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม100 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177
ประเทศทั่วโลก เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา และอยู่อันดับที่ 16 จาก 28 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกถือว่าเป็นประเทศที่สอบตกซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นที่สูงขึ้น
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การศึกษาจั ด ว่ า เป็ นองค์ความรู้และเป็น เครื่องมื อที่ ส าคัญ ยิ่ง ต่ อการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อให้มี
ศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมชาติ (ประภาศรี สีหอาไพ, 2543 : 1) และเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การอบรม การฝึกฝนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี การสร้างสรรค์
จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2550 : 1)
โรงเรียนเป็น สถาบั นหนึ่ งของสัง คมที่ เกิดขึ้นจากความต้องการของสัง คมเพื่ อทาหน้ าที่ หลักในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่สมาชิกของสังคม โดยให้การศึกษาและอบรมสั่งสอนเพื่อพัฒนาบุคคลให้เจริญงอก
งาม มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและพอใจที่จะ
ฝึกฝนร่วมกัน กระทาภารกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม (ประภาศรี สีหอาไพ, 2543 : 1)
การให้บริการการศึกษาของโรงเรียนยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็ มตามศักยภาพ โดยจั ดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ส อดคล้ องกับความสนใจและความถนัด ของผู้เรีย น
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและพอใจที่จะฝึกฝนร่วมกัน กระทา
ภารกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม(ประภาศรี สีหอาไพ, 2543 : 1)
สังคมมักจะคาดหวังว่านอกจากจะปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริตให้กับเด็กแล้วทางบ้านควรปลูกฝังคุณธรรม
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิเช่น การไม่พูดปด ความยุติธรรม การไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น รวมทั้งความสุขสงบ
และรักสันติ คุณธรรมดังกล่าวนี้ช่วยเสริมสร้างให้สังคมมีความสุข สาหรับการพูดปดนั้นผู้ใหญ่บางคนอาจเห็นว่าเป็น
เรื่องเล็กน้อยสาหรับเด็ก แต่จะมีผลเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยพูดปดเป็นนิสัยจนยากที่จะแก้ไข การพูดปดมีส่วน
ทาให้ขาดความซื่อสัตย์ ดังนั้น เมื่อผู้ใหญ่รู้ว่าเด็กพูดปดต้องตักเตือนให้เหตุผลและไม่ยอมให้พูดปดอีกในครั้งต่อไป
ส่วนคุณธรรมในด้านอื่น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องสาคัญที่จาเป็นต้องเริ่มต้นสร้างตั้งแต่ที่บ้านก่อนที่เด็กจะก้าว
เข้าสู่สถานศึกษา
ปัญหาของนักเรียนในปัจจุบัน พบว่า นักเรียนส่วนหนึ่งขาดพัฒนาการเชิงพฤติกรรมทางจริยธรรม ซึ่ง
หมายถึง การแสดงออกทางกาย วาจา และใจ ที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ หรืองดเว้น การแสดง
พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือค่านิยมในสังคมนั้น ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการละเลยการอบรมขั ดเกลาพฤติกรรม
ของเด็กตั้งแต่เยาว์วัย ค่านิยมของการศึกษาในปัจจุบันที่ให้ความสาคัญกับคนเก่ง คนฉลาด โรงเรียนมุ่งสร้างคนเก่ง
โรงเรียนแข่งกันที่จะมุ่งให้นักเรียนของตนเองสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยยอดนิยมของ
ประเทศไทย ทาให้เกิดการแข่งขัน ความเห็นแก่ตัว ไร้คุณธรรม การวัดและการประเมินผลของครูหรือโรงเรียนยังใช้
เกณฑ์การวัดความเก่งหรือไม่เก่งที่ความรู้ ความจาในสิ่งที่ครูสอน การศึกษายังละเลยความดีงามและคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ ถ้าหากคนเก่งแต่ขาดคุณธรรม จริยธรรมจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว คิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเองมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม จึงถือว่าหากโรงเรียนสอนแต่ความรู้ โดยไม่คานึงถึงคุณธรรมก็จะเป็นการสร้างปัญหาให้กับสังคม
(อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2550 : 1-2) การพัฒนาเชิงจริยธรรมไม่สามารถจะอาศัยเพียงแต่ครู บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองสั่งสอนขัดเกลาเด็กให้มีการพัฒนาการเชิงคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างทั่วถึง สังคมควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพัฒนาการของเด็กที่อยู่ท่ามกลางกระแสของวัฒนธรรมวัตถุนิยม จึงควรมุ่ง
พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ คือ พัฒนาให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลที่ปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายโรงเรียน
สุจริตขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีจุดเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สติปัญญา สังคม และมีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี สามารถนาความรู้
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ตลอดจนการประกอบอาชีพเพื่อการ
ปรับตนให้มีชีวิตอยู่ในสังคมและชุมชนอย่างมีความสุข มีคุณค่าตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรง
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เป็นประมุข ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนมุ่งเน้นให้เด็กประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามกรอบของศีลธรรมและจารีต
ประเพณีอันดีงาม รู้แจ้งตามทักษะกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักการของเหตุและผล แล้วนาสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเอง สามารถแก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ ทาให้การดาเนินชีวิต
ประสบความสาเร็จอย่างมีความสุข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีโรงเรียนเครือข่ายสุจริตจานวน 16 โรงเรียน
จากการดาเนินงานพบว่านักเรียนยังมีปัญหาในเรื่องของคุณลักษณะสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด การมีระเบียบ
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยมีปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการ
ระบาดของสารเสพติด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546 : 2-3) กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงหรือเงื่อนไข
ที่เป็นสาเหตุหรือตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย 1) ปัจจัยเสี่ยงด้านตัวนักเรียน เช่น มีทักษะการ
ดารงชีวิตที่ไม่เหมาะสมขาดความสามารถในการควบคุมตนเองและไม่กล้าแสดงออก 2) ปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัว
เช่น ความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวขาดความเป็นปึกแผ่น ครอบครัวแปลกแยกตัวจากสังคม
และการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม 3) ปัจจัยเสี่ยงด้านโรงเรียน เช่น ขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจังและไม่สร้าง
สัมพันธภาพที่เหนียวแน่นระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง/ชุมชน หย่อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
นักเรียนทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการพฤติกรรม 4) ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อนที่เกเร อันธพาล
เสเพล การคบเพื่อนที่เจตคติโน้มเอียงในทางก้าวร้าว ชอบเสี่ยงอันตราย ชอบมั่วสุม เบี่ยงเบนทางเพศและการได้รับ
แรงกดดั น 5) ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นชุ ม ชนและสั ง คม เช่ น การไร้ ร ะเบี ย บแบบแผนในชุ ม ชน ชุ ม ชนอ่ อ นแอ ขาด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนและสังคม ต่างคนต่างอยู่ ขาดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวในทางที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมาด้วย
ผู้วิ จั ย ซึ่ งอยู่ ในฐานะเป็ น ผู้ที่ เกี่ย วข้องโดยตรงในปฏิบั ติ ง าน จึ ง มี ความสนใจที่ จ ะศึกษาพฤติ กรรมเชิ ง
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
จะเป็นแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านเก่ง ด้านดี ด้านมีความสุข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
พฤติกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน และจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้พัฒนา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่ อศึกษาพฤติ กรรมเชิ งจริย ธรรมของนั กเรีย นโรงเรียนสุจ ริต สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามเพศ และสภาพครอบครัว

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะยึดกรอบคุณลักษณะ จุดเน้น
โรงเรียนสุจริต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546)
จานวน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านความมีวินัย ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านอยู่อย่างพอเพียง และด้านมีจิตสาธารณะโดย
ศึกษาและเปรียบเทียบจาแนกตามเพศและสภาพครอบครัว สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ดังภาพ

ตัวแปรอิสระ

1. เพศ
2. สภาพครอบครัว

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3
1. ด้านความมีวินัย
2. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
3. ด้านอยู่อย่างพอเพียง
4. ด้านมีจิตสาธารณะ

วิธีกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสุจริต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 16 โรง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 ของโรงเรียนสุจริต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 226 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ วิเคราะห์หาค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบด้วยค่าสถิติที (t-test)

ผล/สรุปผลกำรวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานการนิเทศพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชี ย งราย เขต 3 เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ .98 สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามลาดับ ได้แก่ ด้านความมี
วินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านมีจิตสาธารณะและด้านอยู่อย่างพอเพียง
1.1 ด้านความมีวินัย โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองจนเป็นลักษณะนิสัย มีส่วนร่วมในการกาหนดและพัฒนาข้อตกลงของ
ห้องและรู้เคารพสิทธิของเพื่อน ครู ผู้ปกครองและผู้อื่นในสังคม
1.2 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ยินดีในความสาเร็จ ไม่คิดริษยา หรือกลั่นแกล้งผู้อื่น ไม่กระทาการใดๆ ที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้
ตนเองได้รับประโยชน์ เตือนสติและแนะนาผู้อื่นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิดทั้งกาย
วาจาและใจ และปฏิบัติตามคามั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด
1.3 ด้านอยู่อย่างพอเพียง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
3 อันดับแรก ได้แก่ ใช้ทรัพยากรที่บ้าน โรงเรียนและชุมชนอย่างประหยัดและคุ้มค่าในโอกาสต่อไปและไม่เอา
เปรียบผู้อื่น ให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทาผิดพลาดและมีความสานึกต่อการกระทานั้น ๆ อย่างจริงใจ
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1.4 ด้านมีจิตสาธารณะ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการนักเรียนที่ ไม่เหมาะสมส่อไปในทาง
ทุจริต เข้าร่วมและ/เป็นผู้นาในกิจกรรมป้องกันต่อต้นการทุจริตและเข้าร่วมและ/เป็นผู้นาในกิจกรรมเผยแพร่ความ
ดีของบุคคลที่เป็นต้นแบบการไม่ทุจริต
2. ผลการเปรียบเที ยบพฤติกรรมเชิ ง จริย ธรรมของนั กเรีย นโรงเรีย นสุ จริต สัง กัด สานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2.1 พฤติกรรมเชิง จริยธรรมของนักเรียนโรงเรีย นสุ จริต สัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2.2 พฤติก รรมเชิง จริยธรรมของนักเรียนโรงเรีย นสุ จริต สัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามสภาพครอบครัว โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ

อภิปรำยผล
จากผลการวิจัยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีประเด็นที่จะนามาอภิปรายผลดังนี้
1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะนอกจากสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักใน
การอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในขณะที่นักเรียนอยู่บ้านแล้ว โรงเรียนซึ่งเป็น
สถานที่ที่นักเรียนต้องมาศึกษาหาความรู้อีกวันละไม่ต่ากว่า 7-8 ชั่วโมง ดังนั้น โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่มีอิทธิพลต่อ
การเสริมสร้างจริยธรรมนักเรียนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม การปลูกฝังหรืออบรมจริ ยธรรม
ทางตรงได้แก่การจดการเรียนการสอนในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยหรือโดยทางอ้อม นักเรียนได้รับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมเหล่านี้นับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยให้นักเรียนได้กระทากิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัยทางจริยธรรม ซึ่งครูจะเข้ามามีบทบาทสาคัญใน
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อให้เกิดจริยธรรมคุณธรรมรวมทั้งการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
นักเรียน ตลอดจนชี้แนะในการพัฒนาจริยธรรมและประการสาคัญการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะเน้นที่
นักเรียนเป็นสาคัญ เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนานักเรียนได้เกิดคุณลักษณะ
ที่ทาให้คนเก่ง คนดี และมีความสุขสอดคล้องกับงานวิจัย ของเริงรณ ล้อมลาย (2550 : 50) ที่ได้ศึกษาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และงานวิจัยของอรพินทร์ สันติอนันต์ (2549 : 143) ที่ได้ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบัน
อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า นิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
จากการวิจัยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีประเด็นที่น่าอภิปรายดังต่อไปนี้
1.1 ด้านความมีวินัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สุจริต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนในด้านความมีระเบียบวินัย โดยมีการปลูกผังความมีระเบียบวินัยในตนเอง
และวินัยต่อผู้อื่นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมหน้าเสา
ธง กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น อย่ างมี ความสุ ข มี การพั ฒ นานั กเรียนให้มี คุณ ลั กษณะของโรงเรีย นสุ จ ริต ให้ครอบคลุ ม เห็นผลอย่ างจริง จั ง
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สอดคล้องกับสิริพร แก้วนุ่ม (2546) ได้ทาการศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กประถมศึกษาในเขตการศึกษา
12 พบว่า เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจงจรัส แจ่มจันทร์
(2547) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนนทบุรี เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านความมีวินัยอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากโครงการโรงเรียน
สุจริต ประกอบด้วย กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน กิจกรรมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน กิจกรรมอบรม ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย กิจกรรมต้นไม้สุจริต กิจกรรมตลาดนัดสุจริตและกิจกรรมสุจริตติดปาก โรงเรียนมีการจัดทาโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจ
ในการทาความดี รังเกียจคนโกง อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งการป้องกันทุจริต สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของตวงรัตน์ วาห์สะ (2554) ซึ่งพบว่าการเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ การควบคุมตนเอง และการได้รับการส่งเสริม
ความซื่อสัตย์จากโรงเรียน อาทิเช่น ความไม่ซื่อสัตย์ นามาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือ เป็นต้น สอดคล้องกับดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2544) ได้สรุปว่า ทัศนคติค่านิยมที่เกี่ยวข้องของคนดี และคนเก่ง คือ ความสาคัญของความดีงาม เห็น
โทษของความชั่งร้ายต่าง ๆ การที่นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความรู้สึกผิดชอบ การเห็น
คุณค่าของความซื่อสัตย์ ย่อมจะมีโอกาสที่จะประพฤติตนเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านอยู่อย่างพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการน้อมนาแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรมและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โครงการสถานศึกษา
พอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์
(One classroom one product) และโครงงานคุณธรรมเป็นแนวทางการพึ่งตนเอง รู้จักความประมาณและไม่
ประมาทด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และรอบคอบสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์
(2545) ณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี (2549) เสาวลักษณ์ มาพร (2551) และเพ็ญศรี แก้วใจดี (2552) ซึ่งพบว่าในการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการสนทนากลุ่มเห็นว่า ควรส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
เกี่ยวกับความพอเพี ยงให้กับนั กเรียนและชุมชน เช่ น การท าบั ญชี ครัวเรือน การส่ งเสริมการใช้ เวลาว่ างให้เป็ น
ประโยชน์ เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอยู่อย่างพอเพียง อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านความมีจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สังเกตได้จากการมีจิตอาสาและชักชวนให้
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะและการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติเพื่อเป็นพลเมืองดีข องโรงเรียน
ชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับสุนทรี จูงวงศ์สุข (2547) พรพรหม พรรคพวก (2550) ฉวีวรรณ คาประไพ (2554)
ฉันทนา จันทร์บรรจงและคณะ (2551) เจษฎา หนูรุ่น (2551) และดวงมณี วรรณสุทธิ์ (2552) พบว่า นักเรียนมีจิต
สาธารณะในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เช่น โครงการลูกเสืออาสา กกต.
“จิตอาสาลูกเสือ เพื่อสังคม” กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น และโครงการพลังความรู้สู่ชุมชน ทาให้นักเรียน
สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันในการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเที ยบพฤติกรรมเชิ ง จริย ธรรมของนั กเรีย นโรงเรีย นสุ จริต สัง กัด สานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.1 จาแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในยุค
ปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษาเล่าเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสภาพสงคม
ปัจจุบันเพศหญิงได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น เพศหญิงได้รับการศึกษาสูงขึ้นสามารถพัฒนาสติปัญญาและ
ความรู้ความสามารถทัดเทียมเพศชาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม การวางตัวในสังคมและการทาตาม
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บทบาทหน้าที่ของตนเองไม่ต่างจากเพศชาย ดังนั้น จึงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างจากเพศชายซึ่งสอดคล้อง
กับจารุรัตน์ มั งกะโรทัย (2544) ได้ วิจัย พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาวิ ทยาลัย อาชีวศึกษากาญจนบุ รี
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาชายและนักศึก ษาหญิงมีพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
ซื่อสัตย์ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเสียสละ ด้านการพึ่งตนเองและด้านความขยันหมั่นเพียร โดยรวมไม่แตกต่าง
กันและสอดคล้องกับงานวิจัยของเซียฟริง (Siefring, 1981 : 1560-1561-A อ้างถึงในนวลลออ แสงสุข, 2544 : 79)
ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของระดับสติปัญญาเพศและการปฏิบัติตามสังคม พบว่า เพศไม่ใช่องค์ประกอบที่
สาคัญต่อพัฒนาการทางใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมดังนั้น จึงส่งผลให้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นักเรียนเพศชายและนักเรียนเพศหญิงมีระดับ
จริยธรรมโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 จาแนกตามสภาพครอบครัว โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวที่สมบูรณ์และครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ได้รับการปลูกฝังจริยธรรมจากผู้ปกครอง
และครูซึ่งเป็นต้นแบบที่ดี มีวิธีกรสอนที่ดีคือเป็นผู้ที่สามารถสอนหรือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะแห่งการเป็น
พลเมืองทีดีตามที่สังคมต้องการและเรียนรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม รู้จักใช้สติปัญญาหาเหตุผล เป็นวัยที่
แสวงหาค่านิยมของตนเองเพื่อนาไปสู่การดาเนินชีวิตเมื่อเป็นผู้ใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการ
พั ฒ นาให้นั กเรีย นเป็ น ผู้ มี ความประพฤติ ดี ศึกษาในหลั กสู ต รเดี ย วกัน แม้ อยู่ คนละโรงเรีย นแต่ ก็ป ฏิบั ติ ต นตาม
กฎระเบียบของสังคมเดียวกันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพินทร์ สันติชัย
อนันต์ (2549 : 140) ที่ได้ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า นิสิตนักศึกษาที่มีสภาพครอบครัวแตกต่างกันมีคุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ที่มีสภาพครอบครัวสมบูรณ์ มีระดับจริยธรรม โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งนี้
1.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมีวินัย ควรปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมและ
กฎหมายอย่างสม่าเสมอด้วยความเต็มใจและแนะนา/ชักชวน ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมที่ดี ทั้งนี้เพราะความ
มีวินัยเป็นพื้นฐานการดาเนินชีวิตของมนุษย์
1.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความซื่อสัตย์สุจริต ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยักยอก
ส่งคืนสิ่งของ/ทรัพย์สินที่ยืมมา พูดและให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเพื่อน ครูและผู้ปกครองจนเป็นนิสัย
1.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอยู่อย่างพอเพียง ควรปลูกฝังให้นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติภารกิจอย่างคุ้มค่า
และปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
1.4 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านจิตสาธารณะ ควรปลูกฝังให้นักเรียนพึงพอใจที่ได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทนและร่วมในกิจกรรมกาติดตามการใช้อานาจของรัฐอย่างเหมาะสมกับวัย
2. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งทาความเข้าใจในการปฏิบัติตนของนักเรียนทุกกลุ่ม
2.2 ควรศึกษาท าการวิ จัย เพื่อพั ฒนารูป แบบการจั ด การเรีย นการสอนและการจั ดกิจ กรรมที่ ส่ งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต
2.3 ควรศึกษาทาการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ นักเรียนระดับประถมศึกษาได้นาไปใช้เป็นหลักการดาเนินการและแนวทางการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อศึกษาการบริหารงาน
วิช าการของโรงเรียนในกลุ่ม ดอยอ่ า งขาง ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 34 และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหาร งานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามความคิดเห็น (Survey research) ประชากรที่
ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ได้ แก่ ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นและคณะครูในเครือข่า ยพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษากลุ่ ม ดอยอ่า งขาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครูในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มดอยอ่างขาง จานวน
233 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์
แกน ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จานวน 164 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ใน
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดั บ มี ส่ว นร่ว มมากทุ กรายการ โดยเรีย งค่า เฉลี่ ย จากมากไปน้อยตามล าดั บ ได้ ดั ง นี้ การมี ส่ วนร่ว มในการรับ
ผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
2. การบริหารงานวิช าการของโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่า งขาง สานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
รายการ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามลาดับได้ ดังนี้ ด้านการประกันคุณภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านการ
จัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้านการ
วัดและประเมินผลการศึกษามีค่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และด้านการนิเทศภายในมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91
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3. ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการมี ส่ ว นร่ว มกับ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรีย นในกลุ่ ม ดอยอ่ า งขาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกันทุกคู่มีค่าเท่ากับ .112 ถึง .573
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์, การบริหารงาน, การมีส่วนร่วม
Abstract
The study on “ The Relationship between Participation and Academic administration
in the Schools of Ang Kang Group under the Office of Secondary Educational Service, Area
34” had the objectives to 1. examine the participation level of academic administration, 2.
study the academic administration in the Schools of Ang Kang Group, and 3. explore the
relationship between participation and Academic administration in the Schools of Ang Kang
Group under the Office of Secondary Educational Service, Area 34. This study is
quantitative with survey research. The population included 233 administrators and teachers
in development network of Ang Kang Group under the Office of Secondary Educational
Service, Area 34. The samples were selected by S Stratified Random Sampling based on
Krejie and Morgan table and then there were 163 samples selected with the reliability of .95.
Questionnaire was used as an instrument tool. The statistics used were mean ( ) and
standard deviation (SD) including Pearson’ s Correlation Coefficient. The findings were
found as follows;
1. The overall opinions of participation level of Academic administration in the
Schools of Ang Kang Group under the Office of Secondary Educational Service, Area 34
had the high level with the mean of 3.92. Considering in each aspect was at the high level by
ascending order as the participation of return with the mean of 3.94, the participation of
academic administration with the mean of 3.91, the participation of decision making with the
mean of 3.89 , and the participation of evaluation with the mean of 3.89.
2. The overall opinions of the participation of academic administration in the Schools
of Ang Kang Group under the Office of Secondary Educational Service, Area 34 showed the
high level with the mean of 4.02 . Considering in each aspect, it showed the high level in all
aspect with the ascending order as quality assurance with the mean of 4.10, teaching and
learning management with the mean of 4.06, curriculum and curriculum application with the
mean of 4.02, evaluation and assessment with the mean of 4.00, and internal supervision
with the mean of 3.91 .
3. The findings of the relationship between participation and academic administration
in the Schools of Ang Kang Group under the Office of Secondary Educational Service, Area
34 revealed that all pairs had the relationship with the statistical significance at .01 with the
positive relationship with the value of .112-.573
Keyword : The Relationship, Administration, Particpation
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บทคัดย่อ
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งยังช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวและดารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข บุคคลที่ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ความเจริญก้าวหน้าของสังคมนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ประเทศต่าง ๆ จึงพยายามจัดระบบการศึกษาในประเทศให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการศึกษา
ว่า นอกจากการบริหารและจัดการศึกษาตามอานาจหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของผู้เรียนแล้ว รัฐบาลได้มีการ
ปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนให้มีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่วนในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึ กษา
มาตราบัญญัติว่าการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาจาก
สภาพการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการศึกษามีบทบาทที่สาคัญยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ (กรมวิชาการ, 2553)
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นหลัก
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่องการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของบุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ ที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553)
ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาต้ อ งเปลี่ ย นแปลงตนเองให้เ ป็ น ผู้ น าวิ ช าการและสนั บ สนุ น ส่ ง เสริม พั ฒ นา ให้ บุ คลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ความสามารถและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการพร้อมกับสร้างผลผลิต คือผู้เรียนให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป จากภาระหน้าที่ที่กล่าวมานี้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิจัย ค้นคว้า
เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลงานวิชาการในด้ านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานบริหารจัด การศึกษาใน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การดาเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน ในสถานศึกษา
เป็นสาคัญซึ่งงานวิชาการถือเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพ
ของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรม
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็ขึ้นอยู่ที่ลักษณะของงานนั้น (ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์, 2554 : 1) ส่วนชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2551 : 2) กล่าวไว้ว่าหน้าที่ของหน่วยงานหรือสถาบันทาง
การศึกษา คือให้ความรู้แก่ผู้เรียน ผู้รับบริการและกลุ่มประชากรเป้าหมายหลาย ๆ ทัศนะกล่าวถึงงานวิชาการเป็น
หลักในสถานศึกษามีการบริหารงานด้านต่าง ๆ แต่ให้ความสาคัญของงานวิชาการว่ามีความสาคัญมากที่สุด ผู้บริหาร
ทุกคนควรมีความรับผิดชอบงานวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของสถานศึกษา คือ การให้บริการทางวิชาการ
ผู้บริหารมีหน้าที่เป็นผู้นาทางวิชาการ โดยทางานร่วมกับผู้สอน กระตุ้นเตือนให้คาแนะนาและประสานงานให้ผู้สอน
ทุกคนทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังเห็นว่างาน
วิชาการต้องให้ความสาคัญมากกว่างานด้านอื่นโดยผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นอันดับแรก เพราะผลการจัดการศึกษา
จะเป็นเช่นใดนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นสาคัญปัจจัยที่จะทาให้บรรลุผลดังกล่าว ผู้บริหารต้อง
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อาศัยวิธีการต่าง ๆ มาช่วยดาเนินงานเพื่อให้การบริหารโรงเรียนบรรลุเป้าหมายของ การบริหาร โดยให้บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิธีที่ดีแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือของทุกฝ่ายดีขึ้น
การมีส่วนร่วมในงานวิชาการนั้นมีความสาคัญเป็นอย่างมากที่นักวิชาการถวิล มาตรเลี่ยม (2550) กล่าวว่า
ถ้าการนาเอารูปแบบการบริหารจัดการแบบร่วมคิดร่วมทามาปฏิบัติอย่างถูกต้องจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจั ด การต่ อสถานศึกษาหลายประการและเป็ นประโยชน์ ต่ อนักเรีย นซึ่ง สถานศึกษาเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่
ดาเนินงานตามนโยบายทางการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อให้บริการทางการศึกษาและเป็นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ดีมีประสิทธิภาพ โคเฮนและอัฟฮอฟ (1977 : 7–26 อ้างถึงในประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา,
2544) ได้กล่าวการมี ส่วนร่วมว่าสมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ การมีส่วนร่วมการ
ตัดสินใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ การ
มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการโดย
สร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของสถานศึกษาได้เข้ามา มีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดาเนิน
กิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค ดังนั้นในการบริหารจั ดการของ
สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาโดยตรง ต้องบริหารสถานศึกษา
ตามภารกิจของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมการดาเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน
การสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมงานด้านวิชาการ ตลอดจนการประเมินผลการสอนให้ดีขึ้น เพื่อให้
เป็ น ไปตามจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ ผู้ เรี ย น ภายในส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 34 สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กลุ่มดอย) จาแนกตามกลุ่มดอย 7 กลุ่มดอย ได้แก่
กลุ่มดอยสุเทพ กลุ่มดอยสามหมื่น กลุ่มดอยอ่างขาง กลุ่มดอยสัพพัญญู กลุ่มดอยอินทนนท์ กลุ่มดอยกองมู และกลุ่ม
ดอยช้าง ให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยการขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านศูนย์
พัฒนาวิชาการของโรงเรียนที่มีความพร้อมและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการ
กลุ่มดอยอ่างขาง ประกอบด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม และโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม (สพม. 34, 2559 : 18) โดยมีพันธกิจร่วมกันในการ
บริหารงานวิชาการ ให้มีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมใน
กลุ่ ม ดอยอ่า งขาง ยั ง ไม่ เคยมี ก ารท าการศึกษาว่ า การบริหารงานวิ ช าการของผู้ บ ริหารสถานศึ กษาในโรงเรีย น
มัธยมศึกษา กลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาแบบการมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร ผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่
จะความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่ได้จะเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนาไป
วางแผนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูระดับมัธยมศึกษาในการจั ดการศึกษา ให้เพิ่มคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ ความต้องการของชุมชนและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
2. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
ในการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอย อ่างขาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ โคเฮน (Cohen)
และอัฟฮอฟ (Uphoff) (1977 : 7–26 อ้างถึงใน ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา, 2544) ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสิน ใจ (Participation in decision making) 2) การมี ส่วนร่วมในการดาเนินกิจ กรรม
(Participation in implementation) 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Participation in benefits) และ
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation) ทั้งนี้ เพื่อนามาศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยการปฏิบัติงานวิชาการตาม
ขอบข่ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 111) ได้แก่ 1) หลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
2) การจัดการเรียนการสอน 3) การนิเทศภายใน 4) การวัดและประเมินผลการศึกษาและ 5) การประกันคุณภาพ
ผู้วิจัยนามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

ตัวแปรตาม
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
1) หลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
2) การจัดการเรียนการสอน
3) การนิเทศภายใน
4) การวัดและประเมินผลการศึกษา
5) การประกันคุณภาพ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนของผู้บริหารและครูในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จานวน 1 ชุด
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนของผู้บริหารและครูในกลุ่ม
ดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จานวน 25 ข้อ มีลั กษณะเป็ นแบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert,
1967 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนของผู้บริหารและครูในกลุ่ม
ดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จานวน 36 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert,
1967 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยภาพรวมรายด้านและรายข้อโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.20 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.50
ประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 44.50 สถานภาพครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 94.50 และโรงเรียน
ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 85.40
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
n = 164
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
แปลผล
X SD
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.89
0.83
มีส่วนร่วมมาก
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
3.91
1.05
มีส่วนร่วมมาก
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
3.94
1.21
มีส่วนร่วมมาก
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
3.89
1.45
มีส่วนร่วมมาก
โดยภาพรวม
3.92
1.16 มีส่วนร่วมมาก
จากตารางที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอย อ่างขาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยภาพรวมพบว่ามีส่วนร่วมมากในการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมากทุกรายการ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามลาดับ
ได้ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ย
3.91 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
n = 164
การบริหารงานวิชาการ
แปลผล
X SD
1. ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
4.02
1.85
มาก
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
4.06
0.92
มาก
3. ด้านการนิเทศภายใน
3.91
1.04
มาก
4. ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
4.00
1.21
มาก
5. ด้านการประกันคุณภาพ
4.10
1.51
มาก
โดยภาพรวม
4.02
1.31
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามลาดับ ได้ดังนี้ ด้านการประกันคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10 ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตร ไปใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.02 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และด้านการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มดอย
อ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
Y1
.301**
.251**
.313**
.195**
Y2
.573**
.569**
.525**
.342**
Y3
.440**
.389**
.415**
.341**
Y4
.485**
.390**
.382**
.232**
Y5
.352**
.178**
.228**
.112**
** แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่ม
ดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกันทุกคู่
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าความสัมพันธ์กันพบว่า คู่ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่
มีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับปานกลาง ได้แก่ คู่ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการวางแผนกับการจัดการ
เรียนการสอน (rx1Y2 = .573**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการวางแผนกับการนิเทศภายใน (rx1Y3 = .440**) คู่
ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการวางแผนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา (rx1Y4 = .485**) คู่ความสัมพันธ์การ
มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมกับการจัดการเรียนการสอน (rx2Yy2 = .569**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการ
รับ ผลประโยชน์ กับ การจั ด การเรีย นการสอน (rx3Y2 = .525** )และคู่ความสั ม พั น ธ์ การมี ส่ ว นร่ว มในการรับ
ผลประโยชน์กับการนิเทศภายใน(rx3Y3 =.415**)สาหรับคู่ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกระดับต่าได้แก่คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการวางแผนกับหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ (rx1Y1 =
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.301**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการวางแผนกับการประกันคุณภาพ (rx1Y5= .352**) คู่ความสัมพันธ์การมี
ส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมกับหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ (rx2Y1= .251**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วม
ในการดาเนินกิจกรรมกับการนิเทศภายใน (rx2Y3 =.389**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมกับ
การวัดและประเมินผลการศึกษา (rx2Y4 = .390**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมกับการประกัน
คุณภาพ (rx2Y5 = .178**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์กับการวางแผนกับหลักสูตรและการ
นาหลักสูตรไปใช้ (rx3Y1 = .313**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์กับการวัดและประเมินผล
การศึกษา (rx3Y4 = .382**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกับหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
(rx4Y1 = .195**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกับการจัดการเรียนการสอน (rx4Y2 = .342**) คู่
ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกับการนิเทศภายใน (rx4Y3 = .341**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลกับการวัดและประเมินผลการศึกษา (rx4Y4 = .232**)และคู่ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกับการประกันคุณภาพ (rx4Y5=.112**)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอย
อ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34” สามารถอภิปรายในประเด็นที่สาคัญดังนี้
ประเด็นที่ 1. การมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมาก เท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดั บ มี ส่ว นร่ว มมากทุ กรายการ โดยเรีย งค่า เฉลี่ ย จากมากไปน้อยตามล าดั บ ได้ ดั ง นี้ การมี ส่ วนร่ว มในการรับ
ผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ ย 3.91 การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ทั้งนี้เพราะทางโรงเรียน
ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสาคัญยิ่งในสถานศึกษาผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารงานวิชาการ การนานโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดมาร่วมกันคิดเพื่อให้สามารถนาไป
ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คิดตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกันในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดปฏิ สัมพันธ์และการรับรู้ความเคลื่อนไหว
ขององค์กรร่วมกัน ซึ่งจะทาให้บุคคลมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมปฏิบัติ ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วม
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการดาเนินการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทฤษฎีโคเฮน และอัพฮอฟฟ์ (Cohen
and Uphoff, 1977:6 อ้างถึงในประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา, 2544) ได้กล่าวถึงว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
การประเมินผลการดาเนินงาน มี 4 ลักษณะได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) หมายถึง
การที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาความต้องการ รวมถึงการร่วมตัดสินใจ ในขณะที่มีการดาเนินโครงการ
2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (Implementation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ
งบประมาณ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กาหนด 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
(Benefits) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบ 4) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินโครงการการนาผลการประเมินโครงการมา
ใช้ในการจัดทาโครงการครั้งต่อไปและสอดคล้องกับการวิจัยของศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ (2555) การพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ขององค์กรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมากที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องเหมาะสมปฏิบัติได้ และ
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สถานศึกษาได้รับประโยชน์ พิทยา บุญทองอ่อน (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียน
บ้านโคกศรีแก้ว อาเภอหนองวัวซอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า สภาพการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว อาเภอหนองวัวซอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และประจวบ ลังกา (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่า การ
กากับกิจการของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมบ่อยครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดเท่ากัน 4 ข้อ
ประเด็นที่ 2. การบริหารงานวิช าการของโรงเรีย นในกลุ่ มดอยอ่างขาง ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกรายการ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามลาดับได้ ดังนี้ ด้านการประกันคุณภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้าน
การจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และด้านการนิเทศภายในมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ทั้งนี้เพราะ
การบริหารงานวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในศาสตร์ของวิชาชีพครู และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างหรือนโยบาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และโรงเรียนจะมีการจัดอบรมให้กับบุคลากรในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติในการบริหางานวิชาการให้ตรงเป้าหมาย อีกทั้งบุคคลกรภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วม
ให้การปฏิบั ติ การบริหารงานวิ ช าการในทุ กด้า น ตลอดจนกากับ ติ ดตามสถานศึกษาอย่ า งสม่ าเสมอ ท าให้การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2554 : 9) ได้กล่าวถึง
หลักการบริหารการศึกษาสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 1) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่
ชัดเจน ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงเป้าหมายของสถานศึกษาว่าเป็นไปในทิศทางใด จึงจะจัดงาน จัดคน จัดวัสดุอุปกรณ์ได้
เหมาะสม 2) ต้องมีเทคนิควิธีการในการบริหารงาน การบริหารงานทุกประเภทย่อมต้องมีเทคนิค วิธีการ ขั้นตอนและ
กระบวนการ งานที่ทาควรมีระบบ มีความรอบคอบจึงทาให้งานดาเนินไปด้วยดีและ 3) มีการประเมินผล เมื่อได้
ดาเนินกิจกรรมใด ควรจะได้มีการประเมินผลและติดตามผล เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานได้ดียิ่งขึ้น การ
ทางานที่ขาดการประเมินผลจะไม่ช่วยในการพัฒนาสถานศึกษาและสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 26)
ได้ กล่ า วถึ ง หลั กการบริห ารงานวิ ช าการไว้ ว่ า การบริหารงานวิ ช าการในสถานศึ กษาให้เ กิด ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลต้องอาศัยหลักการและวิธีการดาเนินงาน ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบ หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง
โดยมีครูและผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญและสอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรสุดา อมรชาติ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอสุคิริน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า
1) คะแนนเฉลี่ยการบริหารงานวิช าการของผู้ บริหารสถานศึกษาอาเภอสุคิริน สานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอสุคิริน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จาแนกตามเพศ และ
ประสบการณ์การทางานพบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และพระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน (ทองศรี) (2554) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าโดยภาพรวมและ
เกือบทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านสภาพของโรงเรียนและด้านครูผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านสภาพทั่วไปของโรงเรียน ในเรื่องความพร้อมของโรงเรียน ประเด็นใน
การจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ
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การจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ การจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ การกาหนดนโยบายพัฒนางาน
วิชาการ และการกาหนดระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานวิชาการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ประเด็นที่ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอย อ่างขาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกันทุกคู่ เมื่อพิจารณาค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่มีค่าความสัมพันธ์กันพบว่า คู่ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก
ระดับปานกลาง ได้แก่ คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการวางแผนกับการจัดการเรียนการสอน (rx1Y2 = .573**) คู่
ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการวางแผนกับการนิเทศภายใน (rx1Y3 = .440**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา (rx1Y4 = .485**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน (rx2Yy2 = .569**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์กับการจัดการเรียน
การสอน (rx3Y2 = .525**) และคู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์กับการนิเทศภายใน (rx3Y3 =
.415**) ส าหรับคู่ตั วแปรที่ มี ค่า สั มประสิ ทธิ์ ส หสั ม พัน ธ์ ที่มี ค่าความสั มพั น ธ์กัน ในทางบวกระดั บต่ า ได้ แก่ คู่
ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการวางแผนกับหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ (rx1Y1 = .301**) คู่ความสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมในการวางแผนกับการประกันคุณภาพ (rx1Y5 = .352**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมกับหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ (rx2Y1 = .251**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
กับการนิเทศภายใน (rx2Y3 = .389**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา (rx2Y4 = .390**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมกับการประกันคุณภาพ (rx2Y5 =
.178**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์กับการวางแผนกับหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
(rx3Y1 = .313**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์กับการวัดและประเมินผลการศึกษา (rx3Y4 =
.382**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกับหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ (rx4Y1 = .195**) คู่
ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกับการจัดการเรียนการสอน (rx4Y2 = .342**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลกับการนิเทศภายใน (rx4Y3 = .341**) คู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกับการ
วัดและประเมินผลการศึกษา (rx4Y4 =.232**) และคู่ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกับการประกัน
คุณภาพ (rx4Y5 = .112**) ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของคณะกรรมการ มีการแบ่งฝ่ายงานที่ชัดเจน จึงทาให้บุคคลากรแต่คนมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการ
ไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตามการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วม ในการประเมิน ครูเป็นผู้ประเมินผลการ
เรียนการสอนตามสภาพจริงและมีความร่วมมือในการประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรัญ แก้วทอง (2550 : 59-60) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ
การมีส่วนร่วมในการบริหาร สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ตามลาดับดังนี้ คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคลและด้าน งบประมาณ 2) ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ตามลาดับดังนี้ คือ ด้านผู้บริหาสถานศึกษาด้านชุมชน ด้านครูผู้สอน ด้านผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
และด้านกรรมการสถานศึกษาสถิต ย์ ทรายทอง (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการตาม
ความคิดเห็นของครู โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า ผลการศึกษาพบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
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โดยรวมอยู่ในระดับมากและศมนภร นาควารี (2559) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่ วนร่วมของ
ผู้บริหารและครู กับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนปากช่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และครูกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนปากช่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา เขต 31 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนปากช่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูกับประสิทธิผลในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนปากช่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารและครูควรเพิ่มการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2. ด้ า นการมี ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น กิจ กรรม ผู้ บ ริหารและครูควรเพิ่ ม การประสานความร่ว มมื อและ
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ผู้บริหารและครูควรร่วมกัน เสนอแนะการดาเนินงานพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับโรงเรียนอื่นให้ให้มากยิ่งขึ้น
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผู้บริหารและครูควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาระดับความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการกับระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
2. ควรมีการศึกษาปัญหาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของขนาดโรงเรียนในสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ทราบปัญหาภายในของแต่ละขนาดโรงเรียนที่ชัดเจนและสามารถนาผล
วิจัยไปใช้พัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการศึกษาการบริหารงานวิ ชาการ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาอื่น ๆ ในรูปแบบ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบปัญหาภายในแต่ละขนาดโรงเรียนที่ชัดเจนและสามารถนาผลวิจัยไปใช้พัฒนา
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบล
ช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
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บทคัดย่อ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบล
ช่ องแคบ อาเภอพบพระ จั ง หวั ด ตาก มี วั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ศึ กษาและเปรีย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก จานวน 285 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (IOC=0.67–1.00, α=0.93)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.20, SD=0.44) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก
(̅=4.38,SD=0.54) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก (̅= 4.13,SD=0.41)
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ผู้ปกครองต่อ
เดือน ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ / การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ABSTRACT
A study of parents of satisfaction toward early childhood education of
Chongkab subdistrict administrative organization, Phop Phra district, Tak province. Aims
to study and compare parents of satisfaction toward early childhood education of
chongkab subdistrict administrative organization, Phop Phra district, Tak province. The
samples used in the study are Parents preschool students of Chongkab subdistrict
administrative organization ,Phop Phra district, Tak province 285 people. And collected by
questionnaire. The reliability of the questionnaire was measured using the alpha
coefficient. (IOC = 0.67-1.00, α = 0.93) The statistics used for data analysis were
percentage, mean and standard deviation.
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The results showed that parents of satisfaction toward early childhood education of
Chongkab subdistrict administrative organization, Phop Phra district, Tak province.
Overall, the high level ( ̅= 4.20, SD = 0.44), considering that it was found. The highest
mean was the relationship between school and parents at high level ( ̅=4.38, SD = 0.54).
The lowest mean was school environment at high level ( ̅= 4.13, SD = 0.41)
Comparison results of parents of satisfaction toward early childhood education of
Chongkab subdistrict administrative organization, Phop Phra district, Tak province.
Classified by sex, age, educational level, occupation, parental income per month. Parents of
satisfaction toward early childhood education of Chongkab subdistrict administrative
organization, Phop Phra district, Tak province overall and each aspect no significant
difference in all aspects.
Keywords : Parents / Early childhood education

บทนา
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าและสาคัญที่สุดของชาติ การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์จึงมีความจาเป็นโดยเฉพาะ
ในช่วงต้นของชีวิต คือ ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี การศึกษาปฐมวัยจึงเป็นพื้นฐานสาคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคล ถ้าได้รับการปูพื้นฐานที่ถูกต้องตั้งแต่ระยะปฐมวัย มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้านคือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่วัยเยาว์ ย่อมส่งผลให้เด็ก
เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป(ประกาย ถิ่นจันทร์, 2547)
การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาขั้นต้น ที่รัฐมุ่งจัดให้กับเด็ กก่อนวัยเรียนเพราะประสบการณ์ที่เด็ก
ได้รับในช่วงอายุนี้ เป็นการสร้างพื้นฐานความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเป็น
พื้นฐาน ในการพัฒนาสิ่งที่ดีสาหรับช่วงอายุต่อ ๆ ไปนอกจากนั้น การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็ก
ได้ รั บ ในระยะต้ น ของชี วิ ต เป็ น รากฐานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพประชากร(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,2546,หน้ า 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในหมวด 3 มาตรา 18 ระบุว่า
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อ ไปนี้
1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ของเด็กพิการและเด็ก ซึ่งมีความต้องการพิเศษ
2. โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดสถาบันพุทธศาสนา
3. ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทาง
การแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่น เป็นผู้จัด
ในหมวดที่ 5 มาตรา 41 ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษา ในระดับใด ระดับหนึ่ง
หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ตรา
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อ
บังคับใช้ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีอานาจหน้าที่
ในการจัดการศึกษาได้ทุกระดับ และมีการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะที่ซ้าซ้อน ระหว่างรัฐบาลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจที่กระทบถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภารกิจที่ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปีหลังจากพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บังคับใช้ตามมาตรา 30 (1) พระ ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
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การดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคิดดังกล่าวทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์ซึ่ง
ส่งผลต่อการให้ความร่วม มือและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมในด้านอื่น ๆ ของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมากขึ้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใกล้ชิด
กับประชาชนที่สุดได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่นเป็นอย่างดีจึงถือเป็นนโยบายสาคัญ
ที่จะสนับสนุนการดาเนิน งานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับบุตรของประชาชนในเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพดียิ่ง ๆ
ขึ้นต่อไป
ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ จังหวัดตาก ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป โดยผู้ปกครองเหล่านี้มีเวลาเอาใจใส่ดูแลลูกหลานได้ไม่เต็มที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องแคบจึงมีแนวคิดที่จะนาเด็กในวัยอายุ 2-5 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีการพัฒนาการทางด้านพื้นฐานของร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนมีการพัฒนาความ รู้คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม นอกจากนั้น
ยังเป็นการแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยนาเด็กเข้ามาศึกษาอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและให้เด็กได้รับอาหารครบถ้วน พอเพียงกับความต้องการของร่างกายตามหลักโภชนาการ มี
การรับรู้เรื่องของสังคมใหม่นอกจากสังคมเฉพาะในครัวเรือนของตนเอง เนื่องจากเด็กจะได้พบเพื่อนใหม่รู้จักการ
ปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบการทางานร่วมกัน ตลอดจนมีพัฒนาการพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นใน
ระดับประถมศึกษาต่อไป
จากข้อมูลที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การที่จะจัด การศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้คุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนนั้น โรงเรียนจะต้องมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
เนื่ องจากองค์ก ารบริหารส่ ว นต าบลช่ องแคบ มี โ รงเรีย นสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาตากเขต 2 ที่ จั ด
การศึกษาระดับปฐมวัยทุกแห่ง การแข่งขันในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานจึงมีสูงหาก โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลช่องแคบ จัดแนวประสบการณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดหลักสูตรไม่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับหรือ
สนองตอบต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองแล้วความคงอยู่อย่างมั่น คงของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ช่องแคบนั้นน่าจะมีปัญหาจึงน่าจะได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
องค์การบริหารส่ วนต าบลช่ องแคบ เพื่ อจะได้ เป็น แนวทางส าหรับการจั ด การศึกษาระดั บปฐมวั ยและการจั ด
ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ และสามา รถด าเนิ น การกิ จ การได้ ตามเจตนารมณ์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก จาแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง
การดาเนินงานเพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา เป็นเรื่องยากและละเอียดอ่อน เพราะเป็นการ
ดาเนินงานเพื่อจัดการ ศึกษาให้แก่เด็ก ที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ แต่อยู่ในช่วงของชีวิตที่กาลังเรียนรู้โลกกว้าง และ
พร้อมที่จะรับรู้ สะสมประสบการณ์ทุกอย่าง จากสิ่งแวดล้อมที่พบเห็น การดาเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียน ผู้วิจัยขอนาเสนอเพียง 5 ด้าน คือ ด้านงานวิชาการ ด้านครูผู้สอน ด้ านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้าน
การบริการนักเรียน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อ ไปนี้
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1. ด้านงานวิชาการ
งานวิชาการ นับว่าเป็นงานหลักของโรงเรียนซึ่งเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าเป็น
งานสาคัญอย่างยิ่งของโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับงานวิชาการ ในการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มี
ความรู้ ความสามารถ มีจ ริยธรรม คุณ ธรรม ตลอดจนเป็น เครื่องชี้ วัดความสาเร็จ และความสามารถของ
ผู้บริหาร มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียน จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ
2. ด้านครูผู้สอน
ครูผู้สอน เป็นหัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาอย่างหนึ่งถ้าครูผู้สอนขาดประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนหรือการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ก็จะประสบความล้มเหลว เกิดความสูญเปล่า
ทางการศึกษา การที่ครูมีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ดี และมีคุณลักษณะของครูที่ดี ย่อมมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์
ทางวิชาการ ระหว่างครู และนักเรียนที่ดี ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีตามมาด้วย
3. ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เป็นส่ว นหนึ่ งที่จะช่วยให้การเรียนการสอนดาเนินไปได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลอย่างสมบูรณ์ เพราะเหตุนี้ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จึงต้องมี
การจัดให้อยู่ในสภาพดี ถูกหลักวิชา เพื่อเอื้อต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และดึงดูดความสนใจแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ให้รู้สึกนิยมชมชอบ ศรัทธา มีต้นไม้ร่มรื่น มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ สะอาด ปราศจากมลภาวะ เป็นการ
สร้า งบรรยากาศที่ ดี ในส่ ว นของสถานศึกษาส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ในการจั ด สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย น ซึ่ ง
เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ที่จะต้องคานึงถือหลักพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ควรเป็นสถานที่ ๆ เด็กใช้
เรียนรู้ กิน เล่น พักผ่อน ให้ความอบอุ่นและความสะดวกสบายแก่เด็ก การบริหารสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์ จะทาให้เด็กเกิดการพัฒนาไปตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
4. ด้านการบริการนักเรียน
โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้การศึกษาแก่นักเรียน ดังนั้น จึงเป็นภารกิจของผู้บริห ารโรงเรียนและคณะครู
ทุกคนในโรงเรียน ที่จะต้องดาเนินการทุกอย่าง เพื่อบริการนักเรียนให้ได้รับความสะดวกในทุกด้าน อีกทั้ง ยังเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนสามารถได้รับการ ศึกษาอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ การบริหารงานการบริการนักเรียน
นั้น เป็นการอานวยความสะดวกให้กับนักเรียนโดยตรง ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา ที่นอกเหนือจาก
การเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งโรงเรียนควร
จัดบริการให้นักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดบริการสุขภาพอนามัย การจัดบริการรักษาความปลอดภัย การ
จัด บริการแนะแนว การจั ด บริการโภชนาการ นอกจากนี้ ยัง มี บ ริการรั บ ส่ง นั กเรียน ซึ่ งผู้ บ ริหารจะต้องให้
ความสาคัญเช่นเดียวกับการบริการด้านอื่น ๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอานวยความสะดวกแก่
ผู้ปกครอง
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเป็นองค์กรในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
ร่วมกันในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก ครูและผู้ปกครองจะต้องทางานประสานกัน มีความเข้ าใจซึ่งกันและกัน
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวเด็กร่วมกัน จะช่วยให้เด็กก้าวไปสู่ความสาเร็จ ก้าวหน้าในชีวิต จึงถือได้ว่า
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
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สรุปผลการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบล ช่องแคบ
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
1.1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงค่าเฉลี่ย 3 ลาดับจากมากไปน้อย คือ การจัดกิจกรรมเยี่ยมยาม
ถามข่าวผู้ปกครองนักเรียนหรือประชาชนในชุมชน รองลงมา คือ การประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงข่าวสารของ
โรงเรียน ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เชิญผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
1.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถเรียงค่าเฉลี่ย 3 ลาดับจากมากไปน้อย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนมีพื้นฐานมีความพร้อมในการเรียนต่อระดับประถมศึกษาส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ตามความเหมาะสมกับวัย
1.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้านครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถเรียงค่าเฉลี่ย 3 ลาดับจากมากไปน้อย คือ ครูผู้สอนมีความเข้าใจหลักสูตรสามารถจัดประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน และครูผู้สอนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน
รองลงมา คือ ครูผู้สอนมีจิตใจอ่อนโยน รักและเอาใจใส่นักเรียนตลอดจนพูดจาสุภาพอ่อนหวาน ส่วนข้อที่มีความ
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ครูผู้สอนเข้าใจและรู้จักสังเกตพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง
1.4 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้านการบริการนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้อสามารถเรียงค่าเฉลี่ย 3 ล าดับ จากมากไปน้อย คือ โรงเรีย นจั ด บริการตรวจสุ ขภาพโดยแพทย์
(ผู้เชี่ยวชาญ) ให้กับนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเชิญชวนผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ โรงเรียนส่งข่าวสารแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนตลอดเวลา
1.5 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงค่าเฉลี่ย 3 ลาดับจากมากไปน้อย คือ บรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนร่มรื่น
สวยงาม อบอุ่นเสมือนบ้าน รองลงมา คือ บริเวณที่ตั้งห่างจากแหล่งที่มีมลภาวะเป็นพิษ ส่วนข้อที่มีความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ ห้องน้า ห้องส้วมสะอาดและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
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2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ผู้ปกครอง
ต่อเดือน ปรากฏผล ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อจาแนกตามเพศ โดยภาพ รวมทั้ง
5 ด้าน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันทุกด้าน
2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อจาแนกตามอายุ โดยภาพ รวมทั้ง
5 ด้าน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันทุกด้าน
2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กันทุกด้าน
2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อจาแนกตามอาชีพ โดยภาพ
รวมทั้ง 5 ด้าน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน
2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อจาแนกตามรายได้ผู้ปกครองต่อ
เดือน โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึง
พอใจไม่แตกต่างกันทุกด้าน

อภิปรายผล
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบล ช่องแคบ
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนที่องค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอ
พบพระ จังหวัดตาก กากับดูแลมีผู้ดูแลเด็กที่มีความขยันอดทนเป็นผู้ไม่มีประวัติการกระทาผิดต่อเด็ก หรือ
ละเมิดสิทธิเด็ก มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา ผู้ดูแลเด็กมี
ความรักเด็กมีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
วางแผนด้านการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคล้องกับ ผุสดี ศรีเพ็ญ(2557: บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษาสภาพการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลท่านั่ง อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลท่านั่ง อาเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลท่านั่ง อาเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวมมีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อง
แคบ ด้านวิชาการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อง
แคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเด็ก
จะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล
สอดคล้องกับ ชุลิตา ศรีระวงษ์ (2559: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดปากบึง สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
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สารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนวัดปากบึง สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดปากบึง สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการเรียน
การสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวั ยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อง
แคบ ด้านครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้มีความรู้มีทักษะในการดูแลเด็ก และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ช่องแคบ อาเภอพบพระ จัง หวัด ตาก มีการคัด เลือกผู้ดู แลเด็กได้อย่ างเหมาะสมทั้งจ านวนและ
ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก ซึ่งบุคลากรส่วน
ใหญ่เป็นคนในพื้นที่จึงมีความเข้าใจพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ธัชชัย
จิตรนันท์(2560:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถาน ศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1
ประกอบด้วย 5 ด้านคือ คือ ด้านวิชาการ ด้านครู ผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ด้าน
พฤติกรรมนักเรียนและด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อง
แคบ ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอยู่ในระดับมากเนื่องจากโรงเรียน ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก กากับดูแลมีอาคารที่มีมาตรฐาน ห้องเรียนกว้างขวาง มีมุ้งลวดและฝาผนังกั้นอย่าง
มิดชิดเพื่อความปลอดภัยจากมลภาวะทางเสียงและกลิ่น และได้แยกห้องเรียนตามระดับอายุของเด็ก ทั้งนี้สภาพ
อาคารเป็ น ไปตามมาตรฐานเนื่ องจากอาคารส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น อาคารก่อสร้า งใหม่ ใ ห้เป็ น ไปตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับ ชุลิตา ศรีระวงษ์ (2559: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดปากบึง สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
สารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนวัดปากบึง สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดปากบึง สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก
4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อง
แคบ ด้านการบริการนักเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ
จังหวัด ตาก ให้ความส าคัญ กับ สุขภาพและสุขภาพจิต ที่ดี มีการส่ งเสริม สุขภาพอนามัย ของเด็ กให้มีภาวะ
โภชนาการที่ ดี และยอมรับ ฟั ง ความคิด เห็น จากผู้ ป กครองเพื่ อน าข้อ บกพร่องมาปรับ ปรุง แก้ไ ขให้ดี ยิ่ ง ขึ้ น
สอดคล้องกับ ชุลิตา ศรีระวงษ์ (2559: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดปากบึง สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
สารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนวัดปากบึง สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดปากบึง สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านการบริการนักเรียน
และผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก
5. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อง
แคบ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากเพราะชุมชนและทางโรงเรียนให้ความ
ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนอยู่เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้ชุมชน
ทราบ ชุมชนมีความภูมิใจในโรงเรียนและถือว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สอดคล้องกับ ธัชชัย จิตรนันท์
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(บทคัดย่อ :2560) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถาน ศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1
ประกอบด้วย 5 ด้านคือ คือ ด้านวิชาการ ด้านครู ผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ด้าน
พฤติกรรมนักเรียนและด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องแคบ จาแนกตามเพศ จาแนกตามอายุ จาแนกตามระดับการศึกษา จาแนกตามอาชีพ จาแนกตาม
รายได้ผู้ปกครองต่อเดือน ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน สอดคล้องกับ
ธัชชัย จิตรนันท์(บทคัดย่อ :2560) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 1ประกอบด้วย 5 ด้านคือ คือ ด้านวิชาการ ด้านครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ของโรงเรียน ด้านพฤติกรรมนักเรียนและด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถาน
ศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบล ช่องแคบ
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
ห้องน้า ห้องส้วมสะอาดและเหมาะสมกับวัยของเด็ก องค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัด
ตาก ควรจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม ให้มีความสะอาด มีเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการติดตามผลและความคาดหวังของผู้ปกครองหรือ ปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ
จังหวัดตาก
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวั ยขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภออื่น ๆ ในจังหวัดตาก หรือองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดใกล้เคียง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวัง การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนของโรงเรียนในกลุ่มวาวี จานวน 89
คน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเป็นเครื่องมือในการวิจัยและมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Reliability) เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)
การวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพที่คาดหวังของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
การบริหารโรงเรียนในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ใน ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปดีกว่าสภาพที่เป็นจริง
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อสภาพที่เป็นจริงของ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 2 จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการและด้านการบริหาร
งบประมาณ พบว่า บุคลากรที่มีเพศชาย อายุต่ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาโท และมีตาแหน่งผู้บริหารมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ในด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า บุคลากรที่มีเพศหญิงอายุ 40- 49 ปี ระดับการศึกษาทั้ง
ปริญญาตรีและ ระดับการศึกษาปริญญาโทเท่ากัน และมีตาแหน่งผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการบริหาร
ทั่วไปบุคลากรที่มีเพศหญิง อายุต่ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาโท และตาแหน่งผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยทั้ง 4 ด้าน บุคลากรมีประสบการณ์ทางานมากกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3. ข้อเสนอแนะ 1) ด้านการบริหารวิชาการ ขาดการติดต่อประสานงาน 2) ด้านการบริหารงบประมาณ
ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างบุคลากรให้เพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู และต้องการให้
ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 3) ผู้ปกครองนักเรียนมีวิถีชีวิตที่แตกแตกต่างกัน จึงทาให้โรงเรียนกับ ผู้ปกครอง
นักเรีย นไม่ ไ ด้ ร่ว มงานกัน เท่ า ที่ควร 4) ด้ า นการบริหารงานทั่ว ไประยะทางจากโรงเรีย นกับ ที่ อยู่ อาศัย บาง
ครอบครัวผู้ปกครองนักเรียน ค่อนข้างไกลหนทางลาบากจึงทาให้ไม่สะดวกในการประสานงานกับโรงเรียน
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนกับ การบริหารโรงเรียนในกลุ่มวาวี
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Abstract
This survey study aimed to study and compare the actuality and expectations of
participation on Wawee Sub - District Administration towards Administration of Wawee
School Group under Chiang Rai Primary Educational Service Office Area 2. The
samples were 89 school administrators and teachers in Wawee school group. All data
were gathered by questionnaire with the reliability of 0.96. The data were described with
the analysis of percentage, mean (μ), and standard deviation (σ).
The findings were as follows;
1. Regarding to the opinions of school administrators and teachers towards
expectations of participation on Wawee Sub - District Administration towards
Administration of Wawee School Group under Chiang Rai Primary Educational Service
Office Area 2 as in academic management, budget management, personal management,
as well as general management were agreed on the better condition than actuality.
2. The comparative opinions among school administrators and teachers
expectations of participation on Wawee Sub - District Administration towards
Administration of Wawee School Group classified by status could be set into four
aspects as academic management and budget management, the results showed that the
highest level of opinions for the samples who were males with the lower age of 30 years
old, Master Degree and have worked as the administrators. However, the aspect of
personal management showed that the females with the age between 40-49 years old,
Bachelor Degree and Master Degree, the administrators had the highest level of opinions.
As the aspect of general management revealed that females with lower than the age of 30
years old, Master Degree and have worked as the administrators and teachers with the
same average level had the highest level of opinions. Additionally, all four aspects
indicated that the staff who had more than five-year work experience had the highest
average value.
3. The recommendations were that 1) Academic Management; lack of
collaborative work, 2) Budget Management; allocation of budget for hiring enough
teachers and the participation of Sub-District Administration on providing knowledge
and budget for school activities, 3) Limitation; Sub-District Administration having
limitation on personnel department causing the lack of cooperation, and 4) General
Management; long distance leading to inconvenient collaboration
Key Word (S) : Role the Executive, Quality Management Education, School
Tambon Sansale

บทนา
การศึกษาถือว่า มีความสาคัญ เป็น อย่ างมากในการพัฒ นา ส่ง เสริม และสนับ สนุน แก่นักเรีย นและ
เยาวชน เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการศึกษา สามารถสร้างคน
เพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีความรู้ มีทักษะสามารถดารงชีวิต มีความพร้อม ในการประกอบอาชีพ
มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองไทย และเป็นบุคคลที่เคารพ และยึดมั่น ในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเนื่องจากทุกคนมีศักยภาพสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้(กระทรวงศึกษาธิการ,
2551 : 8 - 9) แต่ปัจจุบันการศึกษา ในประเทศไทยกาลังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ได้แก่ 1) ด้านขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 2) ด้านขาดอุปกรณ์สื่อการสอน 3) ด้านขาดงบประมาณ และ
4) ด้านบุคลากร ซึ่งมีไม่เพียงพอ (วันชัย พงสุพันธ์ และคณะ, 2553 : 4) จึงเป็นสาเหตุให้การศึกษามีการพัฒนา
เป็นไปอย่างล่าช้าและจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของประเทศในกลุ่มอาเซียน จากงานเวิลด์อีคอ
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นอมิกฟอร์ม หรือ WEF ที่เจนีวา พบว่า การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของไทยอยู่ลาดับที่ 6 ตามหลัง สิงคโปร์ มาเลเซีย
บรูไน อินโดนีเซีย และเวียดนาม และจากการวิจัยถึงแนวโน้มการจัดการศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติ ปี 2554 ที่จัดโดย The International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA) พบว่า ชั้น ม.2 วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในลาดับที่ 28 และวิทยาศาสตร์ อยู่ลาดับที่ 25 จาก
45 ประเทศ (ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์, 2556 : 1)
การพัฒนาการศึกษาเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการศึกษาที่ใช้อยู่ในปั จจุบัน เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของสั ง คม ซึ่ ง ผู้ เรีย นที่ จ บการศึก ษาจากสถาบั น ที่ มี ระบบการศึกษามี
ประสิท ธิภาพย่ อมเป็น บุคคลมี คุณภาพ และสามารถพัฒนาสั งคม และประเทศชาติได้ ตามพระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีการกระจายอานาจ ไปยัง
เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งทาหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
และบริการสาธารณะด้านการศึกษาเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สาคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเข้ามามี
ส่วนร่วม และมีหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาระดับต่างๆ ตามความพร้อม และความเหมาะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นผู้จัดสรร และจัดหาทรัพยากรเพื่อใช้สาหรับการศึกษา (สานักประสานและ
พัฒนา การจัดการศึกษาท้องถิ่น, 2549 : 1) โดยพระราชบัญญัติได้กาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งแบ่งเป็น 6 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และ 6) ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ป กครองนักเรีย นจึ งมี บ ทบาทหน้ า ที่ ส าคัญในการจั ด การศึกษา ตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ ได้ แ ก่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 (4) บัญญัติไว้ว่าให้ส่งเสริม สนับสนุนการกระจาย
อานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดมาตรา 289 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ
ในการจัดการศึกษา และฝึกอาชีพตามความเหมาะสม การกระจายอานาจด้านการบริหาร และการจัดการศึกษา
คือ การกระจาย การถ่ายโอนอานาจ หน้าที่ และการตัดสินใจจากส่วนกลาง โดยให้องค์กรได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ โดยการบริหารโรงเรียนมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ เป็นการ
ดาเนิ นงานเกี่ยวกับการวางแผน การรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดาเนิน งาน รวมทั้ง งานด้านพัฒนา
หลักสูตร และการวัดผลประเมินผล 2) ด้านงานบุคลากร เป็นการดาเนินงานด้านการวางแผน จัดสรรบุคลากรให้
มีจานวนที่เหมาะสม และตรงกับการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านงานงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการพัฒนา และบริการการจัดการศึกษา และ4) ด้านงานบริหารทั่วไป เป็นการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และ
งานพัสดุ เป็นต้น การที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษามีข้อดี คือ องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีท รัพยากรที่เพีย งพอสนั บสนุนการศึกษาได้อย่ างเต็มที่ และสามารถจัดหลักสูตรที่มี ความเหมาะสม
สอดคล้ องกับ การดาเนิน ชี วิต ของคนในท้องถิ่น อีกทั้ ง ยั งสามารถกาหนดรูป แบบที่ เหมาะสมกับ เนื้ อหาและ
กลุ่มเป้าหมายได้ดี
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องค์การบริหารส่วนตาบลวาวี จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลวาวี มีลักษณะที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตก-เฉียงเหนือของอาเภอแม่สรวย ห่างจากตัว
อาเภอประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 75 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 359 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็น 224,375 ไร่ และมีจานวนหมู่บ้านประกอบด้วย 25 หมู่บ้านหลัก และ 32 หย่อมบ้านบริวาร
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขา และบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับป่าดงดิบ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา
ทั้งหมด 24 หมู่บ้าน และมีจานวนประชากร ได้แก่ ชาย จานวน 11,567 คน หญิง จานวน 11,180 คน รวม
ทั้งหมด จานวน 22, 747 คน และมีจานวนครัวเรือน 7,228 ครัวเรือน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลวาวี มี
วิ สั ย ทั ศ น์ การพั ฒ นาคื อ วาวี เมื องท่ องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ พั ฒ นาการเกษตรอุต สาหกรรมที่ ยั่ ง ยื น และสื บ สาน
วัฒนธรรมชนเผ่า (สานักงานทะเบียนและบัตร อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย, 2553 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลวาวีเป็นอีกหนึ่งอปท. ที่ได้ดาเนินงานตามหลักการกระจายอานาจ โดยมีบทบาทหน้าที่
ด้านการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
และมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวาวี จานวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านวาวี 2) โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้า
ประชาสรรค์ 3) โรงเรียนบ้านขุนสรวย 4) โรงเรียนดอยเวียงผาวิทยา 5) โรงเรียนบ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์ มหาคุณ)
6) โรงเรียนบ้านเลาลี 7) โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า และโรงเรียนบ้านมังกาล่า โดยโรงเรียนมีจัดการเรียนการสอน
แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับก่อนประถมศึกษา 2) ระดับประถมศึกษา 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ4)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านองค์การบริหารส่วนตาบลวาวีมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ใน
โครงการแจกนมให้แก่นักเรียน โครงการอาหารกลางวัน และมีการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ปกครองนักเรียนมีบทบาทที่สาคัญต่อการบริหาร จัดการศึกษา ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดในการวิจัยเรื่อง สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลวาวี
ต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อสามารถ
ใช้เป็น แนวทางในพัฒ นา และแก้ไขปัญ หาด้า นการมีส่ว นร่วมขององค์การบริหารส่ว นต าบลต่ อการบริหาร
โรงเรียนกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้การดาเนินงานมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวังการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหาร
โรงเรียนในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ต่อการมีส่วนร่วมบริหารโรงเรียนในกลุ่มวา
วี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มวาวี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
การวิจัยสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวังการมีส่วนร่วมผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียน
ในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิด โดย
ยึดหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2553 โดยได้แบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้าน
การบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป (คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, 2553 : 14) ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
(Independent variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ง

ตัวแปรตาม
(Dependent variables)
สภาพที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวังการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียน
ในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1. ด้านการบริหารวิชาการ
2. ด้านการบริหารงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารทั่วไป
ภาพที 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน ในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 8 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 8 คน และ
ครูผู้สอน จานวน 81 คน รวมทั้งหมด 89 คน
เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลวาวี ต่อการบริหาร
โรงเรียนกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยแบบสอบถามจะเป็นแบบ
มาตราส่วนค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ และแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ4) ด้านการ
บริหารทั่วไป
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
1) ผู้วิจัยกาหนด และสร้างเครื่องมือที่ใช้การวิจัย โดยให้มีความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ และขอบเขต
2) นาแบบสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการประเมินความสอดคล้อง
ข้อคาถาม จานวน 3 คน
3) แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้ครอบคลุมรายละเอียดของเนื้อหาตามคาแนะนา
4) หาดัชนีความสอดคล้องข้อคาถาม (index of congruence) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
5) การทดลองหาค่าความเชื่ อมั่ น (Reliability) โดยใช้ กลุ่มตั วอย่ างซึ่ งเป็ นบุ คลากรที่ ปฏิบั ติหน้ าที่ ใน
โรงเรียนห้วยไคร้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2จานวน 50 คน ได้ค่าเท่ากับ 0.96
6) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงและแก้ไขแล้วนาไปใช้สาหรับเก็บข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) การนาเสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ และค่าร้อยละ
2) การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลวาวี ต่อการบริหารโรงเรียนกลุ่มวาวี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพที่เป็นจริงของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มวาวี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.79 โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย 2.87 รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป มี
ค่าเฉลี่ย 2.81 และด้านการบริหารวิชาการมีค่าเฉลี่ย 2.75 ตามลาดับ ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดเท่ากับ 2.74
สภาพที่คาดหวังของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มวาวี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.20 โดยด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ มี
ค่าเฉลี่ย 4.22 และด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ย 4.18 ตามลาดับ ส่วนด้านการบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด 4.12
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียน
ในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 จาแนกตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.63 รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 และด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 ตามลาดับ ส่วนด้านการบริหารทั่วไป
มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 2.34 และจาแนกตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 2.89 รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 และด้านการบริหารงานบุคคล
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 ตามลาดับ ส่วนด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 2.76
ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียนใน
กลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 จาแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.25 รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.23 และด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามลาดับ ส่วนด้านการบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดเท่ากับ 4.15 และจาแนกตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
4.28 รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และด้านการบริหารงานบุคค ล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ตามลาดับ ส่วนด้านการบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.11
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3. ข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียน ในกลุ่มวาวี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน พบว่า
3.1) ด้านการบริหารวิชาการ ขาดการติดต่อประสานงาน
3.2) ด้านการบริหารงบประมาณควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างบุคลากรให้เพียงพอเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู และต้องการให้ ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้ รวมทั้งสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินการจัดกิจกรรมต่างในโรงเรียน
3.3) ผู้ป กครองนั กเรีย น มีข้อจ ากัดวิ ถีชี วิต จึ งท าให้โ รงเรียนกับ ผู้ป กครองนั กเรีย น ไม่ ไ ด้
ร่วมงานกันเท่าที่ควร
3.4) ด้ านการบริหารงานทั่ วไประยะทางจากโรงเรีย นกับ ผู้ป กครองนั กเรียน มีที่ อยู่อาศั ย
ค่อนข้างไกลการคมนาคมลาบาก จึงทาให้ไม่สะดวกในการประสานงานกับโรงเรียน

อภิปรายผล
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนต่อสภาพที่เป็นจริงของการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลขาดความพร้อมรวมทั้งงบประมาณสนับสนุน
สาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ และมีความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ผดุงพร ธรรมดา (2545 : 4) ศึกษาความพร้อมของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล จั งหวัด ศรีสะเกษ พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบล ขาดความพร้อมในการมี ส่วนร่วมในการจั ด
การศึกษาซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่คาดหวังให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้มากกว่าสภาพที่เป็นจริงในทุกด้าน
เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นจริงเป็นรายด้าน พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ การมีส่วนร่วม
ขององค์ การบริหารส่ วนต าบลวาวี ต่ อการบริหารโรงเรียนในกลุ่ มวาวี สั งกัด สานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณเนื่องจากเป็นด้านที่มีความ
จาเป็ นเพื่อให้การดาเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปได้ เช่ น การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในโรงเรียน เช่ น
โครงการอาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน และโครงการกีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น โดยด้านการบริหาร
วิช าการและด้ านการบริหารงานบุ คคล มี ค่า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด เนื่องจากองค์การบริหารส่ ว นต าบลไม่ ไ ด้ มี หน้ า ที่
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารทั้ง 2 ด้านนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทางานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ เกศนภา ลือดารา (2556) ศึกษาศักยภาพ ใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี พบว่าศักยภาพ ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ4) การบริหารงาน
ทั่วไปในภาพรวมมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงาน ด้านการบริหาร
โรงเรียนในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
2. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารโรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลเพื่อ เป็นแนวทางใน
การพัฒนา
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3. ควรมีศึกษาปัจจัยด้านการบริหารโรงเรียนในด้านอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อใช้ข้อมูลสาหรับ วางแผนปรับปรุง
พัฒนาการบริหารโรงเรียนในกลุ่มวาวี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
4. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารโรงเรียน
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อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย.

183

การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย
STUDY
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EDUCATIONAL
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STANDARD DEVELOPMENT CENTER
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พรทิพย์ เจริญพันธ์
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และ
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารและครูโรงเรียน
ในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 จาแนกตามต าแหน่ง เพศ อายุ และขนาดโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ น
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จานวน 118 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
จานวน 90 คน ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จานวน 90 ฉบับ คิดเป็น 100 % การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะนาค่าคะแนนเฉลี่ยไปทาการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารและครูโรงเรียนส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ดารงตาแหน่งครู มีอายุระหว่าง 40-49 ปี และอยู่ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก
2. ผู้บริหารและครูโรงเรียน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานด้าน
การกระจายอานาจ ด้านหลักการคืนอานาจ ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3. ผู้บริหารและครูที่มีตาแหน่ง เพศ และอายุต่างกันมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการกระจายอานาจ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการคืนอานาจให้ประชาชน ด้าน
หลักการบริหารตนเอง และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ , สถานภาพ
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Abstract
This research is a Quantitative Research. Its objectives are to study satisfaction on
the school-based educational establishment management of the executives and teachers
under Taksin-Dan Chai Educational Quality and Standard Development Center, Nakhon
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5; and to compare satisfaction on the
school-based educational establishment management of the executives and teachers under
Taksin-Dan Chai Educational Quality and Standard Development Center, Nakhon
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5. The position, sex, age and school
size are classified. The populations used in this study are executives and teachers of the
Schools under Taksin-Dan Chai Educational Quality and Standard Development Center,
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 for 118 persons. The
researcher applies simple random sampling method for 90 persons. The valid questionnaires
are used in data analysis for90 copies or 100%. SPSS is applied in data analysis and the
applied statistics are percentage, mean, standard deviation and t-test value. In One Way
Analysis of Variance, mean shall be tested by Scheffe's Method if difference at .05 of
statistical significance level is found.
Findings of Research Results revealed that :
1. The executives and teachers were mostly females who have held teacher position,
with age between 40-49 years old,and have been in small schools.
2. The executives and teachers were satisfied at high level on school-based
educational establishment management in the principle of decentralization , the principle of
returning power to people, the principle of self-managing and management in check and
balance at high level but the principle of participation in the medium level
3. The executives and teachers with different positions sexes and school size, were
satisfied on school-based educational establishment management in the principle of
decentralization, the principle of participation, the principle of returning power to people,
the principle of self-managing and the principle of check and balance.
Key Word(s) : Satisfaction , Status

บทนา
ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสาคัญของการกระจายอานาจทาง
การศึกษาเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
บริหารการศึกษาในรูปองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมดังจะเห็นได้จากสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 5 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่
กากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.2542 : 20)
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การปฏิรูประบบบริหารการศึกษา เพื่อกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยัง
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และชุม ชน โดยมุ่งหวัง ให้การกระจายอานาจ การบริหารและการจั ด
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ปรากฏชัดเจนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุว่า “ให้กระทรวงกระจาย
อ านาจ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ งบประมาณ การบริ ห าการบริ ห ารทั่ ว ไป ไปยั ง
คณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”
การบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศไทย แต่เดิมเป็นการศึกษาในระดับท้องถิ่น ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากพอสมควร เมื่อรัฐเร่งรัดการจัดการศึกษาให้มากขึ้น ก็ได้ดึงการศึกษามาอยู่ในอานาจรัฐมากขึ้น ทาให้
ประชาชนไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแม้ว่าในบางเวลาได้มีการโอนการจัดการศึกษาไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็เป็นท้องถิ่นที่มิได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ทาให้ยากต่อการพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพตามความต้องการของประชาชนได้ จึงส่งผลให้เกิดกระแสของการปฏิรูปการศึกษาเรื่อยมา แต่ก็ยังไม่
สามารถพัฒนาการศึกษาได้ จากประสบการณ์ของต่างประเทศที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือปฏิรูปการศึกษาได้
สาเร็จ พบว่าประเทศเหล่านั้นให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ มุ่งพัฒนาที่ตัวผู้เรียน เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยเริ่มจากกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญ และให้มีกฎหมายการศึกษาเป็นการเฉพาะเพื่อใช้เป็น
กฎหมายแม่บททางการศึกษา โดยมีสาระของการกาหนดให้มีการกระจายอานาจการจัดการศึกษา กระแสแห่งการ
กระจายอ านาจทั้ ง ด้ า นการปกครอง การบริ หารและการจั ด การในด้ า นต่ า ง ๆ ได้ น าไปสู่ ก ารผลั ก ดั น ให้เ กิ ด
เปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กรระดับต่าง ๆ รวมถึงองค์กรทางด้านการศึกษาดังจะเห็นได้จากแผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ได้มีการกาหนดนโยบายการกระจายอานาจ
การจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน แต่ยังไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ ในที่สุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เปลี่ยนรัฐบาล ได้เกิดกระแสของการปฏิรูปการศึกษาเข้มข้นอีกครั้ง ถึงขั้นนาสาระทางการศึกษามาบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และปัจจุบันการกระจายอานาจกาหนดชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ยื นยันได้ว่า
แนวโน้มการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษามีความเข้มข้น และเป็นรูปธรรมมากขึ้น (สมศักดิ์ ดล
ประสิทธิ์. 2545 : 61-63)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อต้องการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
และครูโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
2. เพื่อต้องการเปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณ ภาพและมาตรบานการศึกษาทักษิณด่านชัย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จาแนกตามตาแหน่ง เพศ อายุ และขนาดโรงเรียน

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย ตามหลักการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของอุทัย บุญประเสริฐ ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทักษิณด่านชัย

ตัวแปรอิสระ
1. สถานภาพ
ตาแหน่
มาตรฐานการศึ1.1กษาทั
กษิณงด่านชัย
1.2 เพศ

1.3 อายุ

2. ขนาดของสถานศึกษา
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม
ศึกษาความพึงพอใจการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผูบ้ ริหารและครู
โรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัยมี 5 ด้านคือ
1. ด้านการกระจายอานาจ
2. ด้านการมีส่วนร่วม
3. ด้านการคืนอานาจให้ประชาชน
4. ด้านการบริหารด้วยตนเอง
5. ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทักษิณด่านชัย จานวน 118 คน เป็นผู้บริหาร 10 คน ครู 108 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย จานวน 90 เป็นผู้บริหาร 10 คน และครู 80 คน การกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารและครู
โรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย
2.ทาให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดศูนย์พั ฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่ านชัย จาแนกตาม
ตาแหน่ง เพศ อายุ และขนาดของโรงเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จัย ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ลดั งนี้ ออกหนั งสื อเพื่อขอความอนุ เคราะห์จากผู้ บริหารและครูใน
โรงเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ต่อมาผู้วิจัยนาแบบสอบถามและหนังสือ เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร ซึ่ง
ผู้วิจัยเป็นผู้จัดส่งและจัดเก็บตามโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย

วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยถามสถานภาพในการปฏิบัติงาน เพศ อายุ และขนาดของโรงเรียน และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
หาค่าความถี่โดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Window
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารและครู
โรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย พบว่าการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานด้านการกระจายอานาจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมากที่สุด 8 ข้อ คือ โรงเรียนมีคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนตามความรู้ความสามารถ
บุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกระจายอานาจทางการศึกษา บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้
รับ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ การเงิ น พั ส ดุ มี ความเข้า ใจระเบี ย บ กฎหมายเกี่ย วกับ การเงิ น งบประมาณ และเงิ น นอก
งบประมาณของโรงเรียน บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีความรู้และเข้าใจถึงอานาจการ
บริหารงาน บุคลากรที่มอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทาหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจอย่างชัดเจนในการปฏิบัติ โรงเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายอานาจอย่างเพียงพอ
โรงเรียนได้รับการกระจายอานาจในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้งจาก
ส่วนกลางและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกนั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านหลักการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 4 ข้อคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และประสบการณ์ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการดาเนินงานธุรการ งานอาคารสถานที่ฯลฯ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเข้า
ร่วมบริหารจัดการการบริหารบุคคลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรในโรงเรียนได้ รับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไป นอกนั้นมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ด้านหลักการคืนอานาจให้ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจมาก 8 ข้อ คือ โรงเรียนสร้างความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของชุมชนอย่างจริงจังต่อการ
จัดการศึกษา โรงเรียนดาเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนได้ร่วมรับรู้ รับทราบอย่างทั่วถึง
โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงบทบาทของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อการให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างแท้จริง โรงเรียน
ได้จัดทารายงานแสดงผลการจัดการศึกษาต่อสาธารชนรับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ประชาชนในชุมชนให้
ความสาคัญในการรับรู้ รับทราบการกาหนดเกณฑ์การประเมินตนเองของโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนสารวจสภาพและความต้องการของท้องถิ่นที่จะนามาใช้ในการจัดทาหลักสูตร
ประชาชนในชุมชนให้ความสาคัญในการในการให้คาปรึกษาและนาเสนอข้อมูลความต้องการของท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงให้แก่โรงเรียนอย่างเพียงพอและเป็นระบบ โรงเรียนสารวจความต้องการในการจัดการศึกษาของชุมชนอย่าง
แท้จริง นอกนั้นมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ด้านหลักการบริหารตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมาก 10 ข้อ คือ โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารตนเอง
จากส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนสามารถบริหารตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอต่อการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้นาข้อมูลและ
ปัญหามาปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจัดทาคู่มือเอกสารในการบริหาร
โรงเรียนตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนมีข้อมูลอย่างเพียงพอสาหรับการวางแผนกาหนด
นโยบายของโรงเรียน โรงเรียนมีมาตรการที่รัดกุมในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน โรงเรียนมีความรู้และทักษะเพียงพอต่อการวิ เคราะห์สถานภาพของโรงเรียน โรงเรียนมีงบประมาณ
เพียงพอในการจัดการบริหารตนเอง
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ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความ
พึงพอใจมาก 10 ข้อคือ โรงเรียนมีการแต่ง ตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่า งเป็น ทางการ ในการกากับดูแ ล
ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมแลประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน โรงเรียนนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนางานขงโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการวางแผน กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดทาและพัฒนาระบบในการกากับดูแล ตรวจสอบ
ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีการกากับดูแล
ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างจริงจัง โรงเรียนมีการประกาศยกย่อง
เกียรติคุณแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส โรงเรียนมีเครื่องมือในการกากับกูแล ตรวจสอบ
ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการ
กากับดูแลตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงานในรอบปีให้กับสาธารณชนได้รับทราบ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารและครูโรงเรียน
ในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย จาแนกตามตาแหน่ง เพศ อายุ และขนาด
โรงเรียน พบว่า บุคคลที่มีตาแหน่งในการทางาน เพศ อายุและขนาดที่ต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึ กษาโดยใช้ โ รงเรีย นเป็ น ฐานด้ า นหลั กการกระจายอานาจ หลั กการมี ส่ ว นร่ว ม หลั กการคืน อานาจให้
ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารและครู
โรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย ตามแบบสอบถามมีประเด็นสาคัญดังนี้
1. สถานภาพทั่วไปของผู้บริหารและครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหกว่าง 40-49 ปี
ส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็นครู และอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นอายุที่อยู่ตรงกลางของกลุ่ม สถานศึกษาแต่ละแห่งประกอบด้วยผู้บริ หาร 1 คน และจานวนครูจะยึด
ตามเกณฑ์จานวนนักเรียนที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด ฉะนั้นจึงทาให้จานวน
ครูมีมากกว่าจานวนผู้บริหาร ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะพิจารณาจาก
จานวนนักเรียนเป็นเกณฑ์
2. ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านหลักการ
กระจายอ านาจอยู่ ในระดั บ มาก อาจเป็ น เพราะผู้ บ ริหารและครู ต้ อ งการอิส ระในการตั ด สิ น ใจสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ เยาวรัตน์ บุญปลอด (2547:126-132) ที่พบว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
เอกชน อาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร สภาพที่ดาเนินการมากที่สุดคือ ด้านหลักการกระจายอานาจ รองลงมา
ได้แก่ ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามลาดับ สาหรับผู้บริหารและครูที่มี
ความพึงพอใจด้านหลักการกระจายอานาจมากที่สุดคือ โรงเรียนมีคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานให้กับบุคลากรใน
โรงเรียนตามความรู้ความสามารถ เพราะถือว่าเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากสถานศึกษามอบหมายงาน
ตามความรู้ความสามารถก็จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจและทาให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สาหรับผู้บริหารและครูที่มีความพึงพอใจหลักการกระจายอานาจรองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจเรื่องการกระจายอานาจทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก เพราะทั้งนี้การที่เราจะปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ก็
ตาม จาเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินงานหรือการตัดสินใจต่าง ๆ
ผู้บริหารและครูที่มีความพึงพอใจด้านโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
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จั ด ท าหลั กสู ต รและการพั ฒ นาหลั ก สู ต รอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ต่ าสุ ด เนื่ อ งจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาไม่ค่อยให้ความสาคัญหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะขาดความรู้และระสบ
การณ์ตลอดจนผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษาเท่าที่ควร
3. ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบกริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ให้ความสาคัญกับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเท่าที่ควร ผู้บริหารจึงตัดสินใจหรือดาเนินงานไปโดยลาพัง สอดคล้องกับผลวิจัยของ เยาวรัตน์ บุญปลอด
(2547 : 126-132) ที่ พบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร สภาพที่ดาเนินการมากที่สุดได้แก่ ด้านหลักการกระจายอานาจ รองลงมาได้แก่ ด้านหลักการ
บริหารตนเอง และด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปัญหา
สูงสุดด้านการบริหารงานบุคคล คือการให้ครู อาจารย์และชุมชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารโรงเรียน เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่าผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ด้านหลักการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าตามหลักกฎหมายแล้วกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสาคัญจาเป็น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย นอกจากนี้ถ้าหากทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชุม วางแผนร่วมกันก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็จะให้ความร่วมมือในการทางานเป็นอย่างดี
ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการมีส่วนร่วม
รองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ต่อการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ธุรการ งานอาคารสถานที่ฯลฯ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ และงานอาคารสถานที่ เป็นงาน
ในหน้าที่หลักของตนเองอยู่แล้ว ทุกคนก็ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานตนเองเพิ่มเติมตลอดเวลา จึงทาให้มีความรู้
และประสบการณ์ต่องานในหน้าที่ของตนเอง ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการมีส่วนร่วมต่าสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา และโรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรในโรงเรียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ
4. ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการคืน
อานาจให้ประชาชน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันเพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น
ต้องอาศัยประชาชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเท่าที่ทาได้ ตลอดจนการระดมทรัพยากรใน
ชุมชนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสรี พุทธปวน(2546 :
58-59) ที่พบว่าการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองลาพูน ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
โรงเรียนมี การปฏิบัติทั้ ง 5 ด้าน โดยด้านที่ มีการปฏิบั ติมากที่สุดคือ ด้านหลักการคืนอานาจให้ประชาชน เมื่ อ
พิจารณาเป็นราข้อของหลักการคืนอานาจให้ประชาชน พบว่าผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการคืนอานาจให้ประชาชน ที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ โรงเรียนสร้าง
ความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของชุมชนอย่างจริงจังต่อการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะโรงเรียนมองชุมชน
ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นผู้รับบริการ การจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมด้านการคิด การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เพื่อทราบความต้องการของชุมชนและแนวทางการพัฒนา
อย่างแท้จริง ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการ
คืนอานาจให้ประชาชนรองลงมา คือ โรงเรียนดาเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ให้ชุมชนได้ร่วมรับรู้
รับ ทราบอย่ างทั่ว ถึง และทั น เวลา ทั้ งนี้ อาจเป็น เพราะชุม ชนต้องการที่จ ะได้รับรู้ข้อมู ลข่ าวสาร เกี่ยวกับ ความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในโรงเรียนหรือด้านการศึกษาเพื่อใช้ เป็นข้อมู ลในการตัดสินใจ และหาแนวทางพัฒนา
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ตลอดจนการด าเนิน การต่ างๆให้เกิดประสิ ท ธิภาพต่ อไป ผู้ บริหารและครูมีความพึง พอใจเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการคืนอานาจให้ประชาชนต่าสุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจในเรื่องการกระจายอานาจอย่างชัดเจนและทั่วถึง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดระบบ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี ทาให้ชุมชนขาดความชัดเจนในเรื่องของการกระจายอานาจ
5. ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการ
บริหารตนเองอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผู้บริหารมองว่าถ้าหากโรงเรียนรับนโยบายมาแล้วดาเนินการหรือบริหาร
จัดการด้วยตัวเองก็จะทาให้งานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และทันเวลาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสรี พุทธปวน
(2546 : 58-59) ที่พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเห็นสอดคล้องเป็นแนวเดียวกันว่าการปฏิบัติงานบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองลาพูน มีการปฏิบัติทั้ง 4
ด้าน คือ ด้านกิจการนักเรียน ด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของหลักการบริหารตนเอง พบว่าผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการบริหารตนเอง ที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ โรงเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารตนเองจากส่วนกลางและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารตนเอง
อย่างเพียงพอ จึงทาให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการบริหารตนเองรองลงมา คือ โรงเรียนสามารถบริหารตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ
ตลอดจนมี ค วามตั้ ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนเองอย่ า งเต็ ม ความสามารถ จึ ง ท าให้ ก ารบริ ห ารงานเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้าน
หลักการบริหารตนเองระดับต่าสุดคือ โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการตนเอง เนื่องจากตามหลัก
ความเป็นจริงแล้วงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการเท่าที่ควร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรมีจากัดจึงจาเป็นที่โรงเรียนและชุมชนต้องหางบประมาณจากภายนอกมาใช้ในการบริหารจัดการเพิ่มเติม
เพื่อให้เพียงพอกับการบริหารจัดการ
6. ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะทางานในรูปของคณะกรรมการอย่าง
ชัดเจน มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาโนช เกิดเกลื่อน(2546 : 102–110) ที่พบว่าการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านบุคลากร มีการมอบหมายงานและภารกิจโครงการต่าง ๆ ให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบ
ชัดเจนและทั่วถึง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของหลักการคืนอานาจให้ประชาชน พบว่าผู้บริหารและครูมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ที่มีความพึงพอใจ
สูงสุด คือ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ ในการกากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะหากเราได้มีคาสั่งแต่งตั้งอย่างชัดเจนก็จะทาให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความชัดเจน ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน ทุกคนทาหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด
ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลรองลงมา คือ โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการกากับ ดูแล ตรวจสอบติดตาม ควบคุม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติ หน้าที่ อย่า งถูกต้ อง สมบูรณ์และเกิด ประสิทธิภาพ ผู้บริหารและครูมีความพึง พอใจเกี่ย วกับ การบริหาร
สถานศึ ก ษาโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน ด้ า นหลั กการตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล ระดั บ ต่ าสุ ด คื อ โรงเรี ย นขาดการ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานในรอบปีให้กับสาธารณชนทราบ โรงเรียนควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน
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สถานศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนเป็นตอนและมีความต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้สาธารณชน
ทราบ แต่โรงเรียนยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีและขาดความต่อเนื่อง
7. ผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัยสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกัน ในด้านหลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่ว ม
หลักการคืนอานาจให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ทังนี้อาจเป็นเพราะทั้ง
ผู้บริหารและครูอาจะมองว่าเมื่อได้รับการกระจายอานาจอย่างแท้จริง มีการบริหารงานโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ มีการคืนอานาจให้กับประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการ
บริหารตนเอง ตลอดจนมีการออกคาสั่งแต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ แล้วก็จะทาให้การดาเนินงานเป็นไปด้วย
ความคล่องตัวทาให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุมร สลาวัง (2544 : 1-5)
8. ผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัยสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ทีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศชายและเพศหญิงมีมุมมองที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ เพศชายจะมีลักษณะการเป็นผู้นามากกว่า ส่วนผู้หญิงเป็นผู้ตามที่ดี ในเรื่องของแนวคิดหรือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารงาน เพศชายจะตัดสินใจได้ดีกว่าเพศหญิงจึงมีผลทาให้มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน
9. ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกันมากนัก จึงทาให้มีแนวคิดเป็นไปในทางเดียวกันสอดคล้องกับกับ
ผลการวิจัยของ อุมร สลาวัง (2544 : 1-5) ที่พบว่าผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกัน
10. ผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัยสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็นฐานทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนที่มีอายุ
ต่างกัน ด้านความรู้ และประสบการณ์ ย่อมมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปเป็นธรรมดา โดยเฉพาะอายุต่ากว่า 30 ปี
ย่อมมีแนวคิดที่ต่างไปจากคนที่มีอายุมากกว่า 49 ปี อย่างแน่นอน

ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรมีการจัดประชุม สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2. โรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาความรู้ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนอย่ างจริงจั งโดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนขาดคาสั่งแต่งตั้ง มอบหมายงานมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
SATISFACTION OF PARENTS ON THE PROCESS OF THE CHILD
DEVELOPMENT CENTER LAOYAI SUB DISTRICT MUNICIPALITY,
KUCHINARAI DISTRICT, KALASIN PROVINCE

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

พรทิพย์ บาลเพชร
สาขาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยจาแนกตามเพศ การศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 157 คน ได้มาจากวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านภาพรวม 6 ด้าน พบว่า ภาพรวมต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านบุคลากร
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่า
ใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกตามเพศ การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, การดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ABSTRACT
The purpose; of the study were : 1) to determine satisfaction of parents on the
process of the child development center Laoyai sub district Municipality, Kuchinarai
district, Kalasin province; 2) to compare satisfaction of parents on the process of the child
development center Laoyai sub district Municipality, Kuchinarai district, Kalasin province
classified by gender, education level and career. The study sample consisted of 157 parents.
The research instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability index of
0.98 The analysis of data was accomplished by computation of the frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test and F-test.
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Based on the findings of the study, it was concluded that :
1. Satisfaction of parents on the process of the child development center Laoyai sub
district administrative organization, Kuchinarai district, Kalasin province overall was at
high level. However when taking each aspect into consideration found that every aspect
was also at high level.
2. In comparison satisfaction of parents on the process of the child development
center Laoyai sub district Municipality, Kuchinarai district, Kalasin province found that
there was a difference on different gender, education level and career. Satisfaction with the
operation of the Child Development Center not different
Keywords : process, child development center

บทนา
การพัฒนามนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัยจะมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเป็น
ลาดับขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้าน เด็กแต่ละคนจะเจริญเติบโตและมีลักษณะการพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ มุ่งเน้น
ให้มีการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการกระจายอานาจไปสู่เขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนร่วมจัดการศึกษา และให้อิสระ
ในการบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลจากรัฐ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย่อมมีอานาจหน้าที่โดยทั่วไปใน
การดูแลและจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในการกาหนด
นโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของ
ชาติ (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554 : 112 – 116)
เด็กเล็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การ
พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคมและสติปัญญา จึงเป็นภารกิจสาคัญที่หน่วยงานซึ่ง
รับ ผิ ด ชอบจะต้ องตระหนั ก และให้ความสนใจ เพื่ อให้การพั ฒนาเด็ กเป็ น ไปอย่ า งมี คุณ ภาพและได้ มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและผู้ด้อยโอกาส ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทุกรูปแบบทั้งเทศบาลตาบล เทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครก็ดี ล้วนมีบทบาทที่สาคัญในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึก ษา กรมส่ ง เสริม การปกครองท้ องถิ่น จึ ง ได้ กาหนดมาตรฐานการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2559 : บทนา)
จากความเป็นมาและความสาคัญที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านต่างๆ และ
ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นที่ต้องมุ่งศึกษา พัฒนา สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง เพื่อนาผลการศึกษาที่
ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ปกครองให้ได้มากที่สุด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่า
ใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบล
เหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

สถานภาพส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. อาชีพ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
6. ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วิธีการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.2 ด้านบุคลากร
2.3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
2.5 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
2.6 ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.2 ด้านบุคลากร
1.3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
1.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
1.5 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
1.6 ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 157 คน สุ่มตัวอย่างมาศึกษาได้ จานวน 113 คน โดยใช้ตารางของ
Krejcie and Morgan กลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีสุ่มอย่างง่าย
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency) และ
การหาค่าร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบล
เหล่าใหญ่อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ซึ่งการแปลผลค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn : 1993) มีความหมาย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยค่า t-test แบบ Independent
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกตามการศึกษา และอาชีพ วิเคราะห์โดยค่า One-way
analysis of variance
5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Centent Analisis)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านภาพรวม 6 ด้าน พบว่า ภาพรวมต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

197

ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านบุคลากร
1.1 ด้ า นการบริ หารจั ด การศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก พบว่ า ภาพรวมมี ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
ลาดับแรก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา และนามาปฏิบัติ
ได้จริง มีการจัดโครงสร้างส่วนราชการรวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ มีการ
จัดอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็นผู้นา ที่มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการตัดสินใจ
1.2 ด้านบุคลากร พบว่า ภาพรวมมีระดับ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กมี
สัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กมีเพียงพอต่อจานวนเด็กในชั้นเรียน (หนึ่ง คนต่อจานวนเด็ก 10 คน)
ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้สาหรับเด็ก และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กมี
บุคลิกภาพที่ดี และแต่งกายเหมาะสม
1.3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ภาพรวมมีระดับ ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจานวนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยได้มาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีรั้วกั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วนเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็ก และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่ในอาคารเรียนที่สะอาด
ปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของเด็ก
1.4 ด้ า นวิ ช าการ และกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร พบว่ า ภาพรวมมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
ลาดับแรก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผลการพัฒนาของเด็กอย่างหลากหลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหลักสูตรที่มีเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมครอบคลุม
ต่อพัฒนาการของเด็กเล็ก
1.5 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดปฐมนิเทศชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนการสอนทุกภาคเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมให้มีโครงการเยี่ ยมบ้านเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทาป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทารายงานการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองรับทราบ
1.6 ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
ลาดับแรก ได้แก่ มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาเด็กเล็กโดยให้ประชาชน ภาคีเครือข่าย และ
ชุมชนมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาเนินการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างเครือข่ายและการ
เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยครูภูมิปัญญาในหมู่บ้าน/ชุมชน การจัดอบรมแลกเปลี่ยนในกิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ มีการ
ประสานกับชุมชน เพื่อพิจารณาบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบล
เหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2.1 จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 จาแนกตามการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่
มีต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.3 จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านภาพรวม 6 ด้าน พบว่า ภาพรวมต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านบุคลากร อาจ
เนื่องมาจากการบริหารงานตามมาตรฐานการดาเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร มีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงทาให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ถนอมจิตร ปิ่นมี (2556 : 63) เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตาบล บ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตาบลบ้านพรุ อาเภอ
หาดใหญ่ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ รัชฎาวรรณ พ่อสิงห์ (2557 : 121)
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบล
เหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2.1 จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ร่วมกับ
ผู้ ป กครองซึ่ ง มี ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง และร่ว มกับ ชุ ม ชนในการกาหนดวิ สั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ ยุ ท ธศาสตร์ และ
แผนพัฒนา และนามาปฏิบัติได้จริง จึงส่งผลให้การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชุดาภา อินทร์อ่อน (2556 : 72)
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มี ต่อการบริหารจั ดการศึกษาของศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ านคลองเปล
เทศบาลเมืองคอหงส์ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองเปลที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล ไม่
แตกต่างกัน

199

2.2 จาแนกตามระดับ การศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มี ต่อการดาเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ ก สัง กัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวั ด
กาฬสิ น ธุ์ ในภาพรวมและรายด้ า น ไม่ แตกต่ า งกัน ซึ่ ง ไม่ เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ อาจเป็ น เพราะว่ า
ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างปกติสุขในด้านต่างๆ จึงทาให้ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาวเรือง พละบาล (2556 : 49) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึง
พอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย อาเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.3 จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองทุกอาชีพต่าง
คาดหวังให้บุตรหลานของตนมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดี โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดหลักสูตรที่เหมาะสม การศึกษาปฐมวัยเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ จึงทาให้ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความพึง
พอใจของผู้ ปกครองที่ มีต่อการดาเนิ นงานศูนย์พั ฒนาเด็ กเล็ก ไม่ แตกต่า งกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการวิจัย ของ
ลักขณา จิตต์ภักดี (2556 : 50) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านตาเม็ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มี
อาชีพต่างกันความพึงพอใจต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนบ้านตาเม็ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลเหล่า
ใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการจัด โครงสร้างการ
บริหารที่เหมาะสม มีการให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ มากขึ้น
2. ด้านบุคลากร ควรมีการสนับสนุนให้ครูผู้ดูแลเด็กมีบุคลิกภาพที่ดี และแต่งกายให้เหมาะสม
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรมีการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีพื้นที่ในอาคารเรียนที่สะอาด ปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของเด็ก
4. ด้ า นวิ ช าการ และกิจ กรรมตามหลั กสู ต ร ควรกาชั บ ให้ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ กจั ด หลั กสู ต รที่ มี เ นื้ อหา
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมครอบคลุมต่อพัฒนาการของเด็กเล็กให้มากขึ้น
5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดทารายงานการ
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง
6. ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการประสานกับชุมชน เพื่อพิจารณาบุคลากรร่วม
เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างเป็นระบบ และเปิดเผย เพื่อความโปร่งใส เป็นที่พอใจของชุมชน
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ผลการใช้รูปแบบ 4 PSC เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย สาหรับนักเรียน ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5
RESULT OF 4PSC MODEL IMPLEMENTATION ON THAI LANGUAGE READING
COMPREHENSION FOR PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจ ในการอ่าน
ภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC ก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาไทยของนักเรียน
ระหว่างเรียนด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC และศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ การอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ
4PSC กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ภาค
เรีย นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มี จานวนนั กเรียน 45 คน ซึ่ง ได้ม าจากวิ ธีการสุ่ม แบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
การใช้รูปแบบ 4PSC เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ในการอ่านภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาไทยระหว่างเรียน
ของนักเรียนที่มีต่อการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ การอ่าน
ภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. พฤติกรรมการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระหว่างเรียนด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC มีค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง
คาสาคัญ : รูปแบบ 4PSC, ความเข้าใจในการอ่าน
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Abstract
The objectives of this study were to compare learning achievements on thai
language reading comprehension by 4PSC model before and after using learning, to study
Thai Reading Behavior by using 4PSC model while the students are learning and study
student's attitudes toward on thai language reading comprehension by 4PSC model. The
cluster random sampling was employed to select students from prathomsuksa 5/1 students
at Wattakwian (sai-utit) School of semester 2 of academic year 2017, and 45 students in 5/1
class was selected. The research tools were the learning package, plans of using 4PSC
model, achievements test on thai language reading comprehension by 4PSC model, Thai
reading behavior observation forms during the studying by 4PSC model and an attitudes
toward on thai language reading comprehension by 4PSC model. The statistics used were
percentage, mean, standard deviation and t-test dependent.
The results of the study were as follows :
1. Students’ learning scores on thai language reading comprehension by 4PSC
model for prathomsuksa 5 students of the posttest was significantly higher than the pretest
at .01 statistical level.
2.The Thai reading behavior during the studying by 4PSC model for prathomsuksa
5 students were at excellent level.
3. The student's attitudes toward on thai language reading comprehension by 4PSC
model were 4.58 at the moderate level.
Key Word : 4PSC model, reading comprehension

บทนา
การอ่านเป็นทักษะสาคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต นอกจากจะทาให้เกิดความรู้แล้ว ยัง
ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นแนวทางใน การดาเนินชีวิต ทั้งนี้
เนื่องจากการอ่านเป็นพื้นฐานและเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ เป็นเครื่องมือใน การรับรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ความคิดและสติปัญญา การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจไขความรู้ที่มีอยู่มากมาย ถ้านาเอาความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์
ในการแก้ปัญหาให้สังคมแล้ว บุคคลเหล่านั้นจะเป็นพลเมืองดีของสังคม สังคมใดมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ
อ่า นอยู่ ม าก สั ง คมนั้ น ย่ อมเจริญ และพั ฒ นาไปได้ อย่ า งรวดเร็ว (ฟองจั น ทร์ สุ ขยิ่ง และคณะ, 2553, หน้ า 8)
โดยเฉพาะกั บ นั ก เรีย นจะต้ อ งฝึ ก อ่า นอย่ า งต่ อเนื่ องและสม่ าเสมอมากกว่ า บุ ค คลอื่ น เพราะมี ผ ลโดยตรงต่ อ
ประสิทธิภาพในการเรียน นักเรียนสามารถนาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ที่ได้จากการอ่านไปปรับปรุงตนเองให้เกิด
ความก้าวหน้า ในปัจจุบันการอ่านยิ่งมีความจาเป็นต่อชีวิตของคนมากขึ้นเพราะเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยี การอ่านจึงไม่ได้ถูกจากัดอยู่เฉพาะสื่อการอ่านที่เป็นหนังสือเท่านั้น ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านจากสื่ออื่น ๆ
ได้อีกมากมาย เช่น อ่านจากข้อมูลข่าวสารที่สื่อมาทางอินเทอร์เน็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ให้
ทั้งความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและความบันเทิง เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าต่าง ๆ ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ จะเห็นได้ว่าการอ่านเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และน่ าสนใจ ทาให้ผู้อ่านฉลาด รอบรู้ ทันโลก ทัน
เหตุการณ์ จึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของการอ่าน ฝึกฝนตนเองให้มีนิสัยรักการอ่าน เป็นนัก
อ่านที่มีคุณภาพ และใช้ การอ่านเพื่อประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
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จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ในปีการศึกษา 2558 และ2559 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนโดยเฉลี่ยต่ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้คือ นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเฉลี่ยร้อย
ละ 75 ขึ้นไป ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียน และเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมกับครูผู้สอนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นอืน่
ๆ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต่ากว่าเป้าหมายของโรงเรียน
พบว่า นักเรีย นส่ว นใหญ่ มีความสามารถด้ านการอ่านต่ า เนื่องจากไม่ เกิด ความเข้า ใจในสิ่ ง ที่อ่า น สาเหตุอาจ
เนื่องมาจากเทคนิควิธีการสอนอ่านซึ่งผู้สอนโดยทั่วไปมักจะเน้นการจาเนื้อหาของสิ่งที่อ่านมากกว่ากระบวนการ ใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายเน้นความจา นักเรียนมีความสามารถเพียงแค่อ่านออก แต่ลาดับเหตุการณ์ไม่ถูกต้อง ตอบ
คาถามและจับใจความของเรื่องที่อ่านไม่ถูกต้อง ไม่มี ความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน จึงทาให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อ
การอ่านไม่รักการอ่าน ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าหาวิธีการสอนอ่านเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่าน รัก
การอ่านและมีทักษะในการอ่าน เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือตามความสนใจ ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน เกิด
ความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน และเกิด เจตคติที่ดีต่อการอ่านเพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 44-46) ที่มุ่งให้นักเรียนมี
ทักษะการอ่านที่ดี อ่านแล้วเกิดความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน นักเรียนจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้
ความคิด สติปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองได้ดีตามไปด้วย
ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านดังกล่าวข้างต้น โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
กลวิธีการสอนอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ แบบ SQ3R, DRA (Burmeister, 1978 อ้างถึงใน นลินี บาเรอราช, 2545,
หน้า 147-150), KWL Plus (วัชรา เล่าเรียนดี, 2554, หน้า 127-128) วิธีการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ (วิมลรัตน์
จตุรานนท์, 2540 อ้างถึงใน นลินี บาเรอราช, 2545, หน้า 150-153) และได้วิเคราะห์หาขั้นตอนที่ดี น่าสนใจของ
กลวิธีการสอนอ่านแต่ละแบบนั้น แล้วนามาสังเคราะห์เพื่อกาหนดเป็นแนวการจัดการเรียนรู้การอ่านรูปแบบ 4PSC
ที่มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมตัวก่อนอ่าน (Preparation before reading = P1)
ขั้นที่ 2 กาหนดจุดประสงค์ก่อนอ่าน (Purposes for reading = P2)
ขั้นที่ 3 ฝึกปฏิบัติการอ่าน (Practice Reading = P3)
ขั้นที่ 4 ผลิตผลจากการอ่าน (Produce reading = P4)
ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing experience = S)
ขั้นที่ 6 สรุปบทเรียน (Concluding the unit = C)
จากการศึกษาผู้วิจัยจึงได้นากลวิธีการสอนอ่านรูปแบบ 4PSC ที่มีขั้นตอนการฝึกให้นักเรียน เกิดทักษะการ
อ่าน ช่วยให้นักเรียนสามารถทาความเข้าใจในสิ่งที่อ่านอย่างเป็นกระบวนการมาใช้ในการจัด การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC
ก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระหว่างเรียนด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิธีการสอนอ่านภาษาไทยแบบต่างๆ หลายรูปแบบ จาก
การศึกษาผู้วิจัยได้นาวิธีการสอนอ่านดังกล่าวมาประยุกต์และสังเคราะห์ใช้เป็น การใช้รูปแบบ 4PSC เพื่อพัฒนา
ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย โดยออกแบบเพื่อฝึกให้ผู้เรียน เกิดทักษะการอ่าน สามารถทาความเข้าใจในสิ่งที่
อ่านอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งผู้วิจัยจึงนามากาหนดเป็นตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น

การใช้รูปแบบ 4PSC เพื่อพัฒนา
ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ประกอบด้วย
6 ขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมตัวก่อนอ่าน
(Preparation before reading = P1)
ขั้นที่ 2 กาหนดจุดประสงค์ก่อนอ่าน
(Purposes for reading = P2)
ขั้นที่ 3 ฝึกปฏิบัติการอ่าน
(Practice Reading = P3)
ขั้นที่ 4 ผลิตผลจากการอ่าน
(Produce reading = P4)
ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Sharing experience = S)
ขั้นที่ 6 สรุปบทเรียน
(Concluding the unit = C

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พฤติกรรมการอ่านภาษาไทย

เจตคติของนักเรียน
ต่อการอ่านภาษาไทย

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 7 ห้องเรียน จานวนนักเรียน
285 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีจานวนนักเรียน 45 คน ซึ่งได้มาจาก
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการสุ่ม
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้รูปแบบ 4PSC เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 8 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระหว่างเรียนด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 6 ข้อ
3. แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ การอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC สาหรับนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 5 จานวน 15 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้ทราบขั้นตอนของการวิจัยและลงชื่อยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่างของ การวิจัย
2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การใช้รูปแบบ 4PSC เพื่อพัฒนาความเข้าใจใน การอ่าน
ภาษาไทย ที่สร้างขึ้น เป็นเวลา 16 ชั่วโมง
4. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. สังเกตพฤติกรรมการอ่านระหว่างเรียนภาษาไทยของนักเรียนด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC
6. ให้นักเรียนตอบแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียน โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ผลการทดสอบหลังเรียน โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC หลังเรียนและก่อนเรียน โดยใช้ t-test แบบ Dependent
4. วิเคราะห์ผลการสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระหว่างเรียนด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC
โดยหาค่าร้อยละ
5. วิเคราะห์ผลการวัด เจตคติของนักเรียนที่มีต่อ การอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC โดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. พฤติกรรมการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระหว่างเรียนด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC มีค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง
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อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างดี โดยยึดตามแนวคิดของ คาร์ (Car, 1983, p. 27) ที่กล่าวถึงความเข้าใจใน
การอ่านว่า เป็นการตีความเรื่องที่อ่านจากประสบการณ์ของผู้อ่าน โดยใช้ความรู้เดิมในการตีความและตัดสินความ
อย่างมีเหตุผล อีกทั้ง แอนเดอร์สัน (Anderson, 1985, p. 372-375) ได้นิยามของความเข้าใจในการอ่านว่า เป็น
กระบวนการที่ผู้อ่านค้นหาความหมายที่ผู้อ่านเขียนไว้ในรูปของตัวอักษร ซึ่งการที่ผู้อ่านสามารถตีความหมายได้นั้น
ต้องอาศัยความสามารถด้านภาษา โครงสร้างของภาษา และความหมายนอกจากนี้ การอ่านเพื่อความเข้าใจถือเป็น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับบทอ่าน โดยผู้อ่านอาศัยความรู้เดิมมาช่วยในการคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องราว
ที่อ่าน และกู๊ดแมน (Goodman, 1989, p. 209) กล่าวถึงความเข้าใจในการอ่านว่าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้อ่านกับ
ผู้เขียน โดยอาศัยมโนภาพและประสบการณ์เดิมของผู้อ่านในการเรียนรู้ความหมายโดยรวมของภาษา ซึ่งผู้เขียน
พยายามสื่อสารให้ผู้อ่าน สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ เพื่อประมวลความคิดกับความหมายของภาษาจนสามารถ
สื่อสารเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนได้ จากการสอนอ่านรูปแบบ 4PSC เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ในการอ่าน
ภาษาไทยนั้นได้ประยุกต์ขั้นตอนการอ่านมาจากการสอนอ่านแบบ SQ3R, DRA, KWL Plus และการสอนอ่านแบบ
ปฏิบัติการนั้น ซึ่งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ใน การสอนอ่านเนื้อหาได้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สามารถพัฒนาการอ่านทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพและสูงขึ้น นักเรียนเกิด
ความเข้าใจเรื่องที่อ่านมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับความรู้เดิมได้ สามารถจับใจความและสรุปเรื่องที่อ่าน
ได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิ
ราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม (2554, หน้า 79-83) ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนไผ่ดาพิทยาคม ระหว่างกลุ่มที่สอนด้วยเทคนิค SQ3R กับ
กลุ่มที่สอนด้วยเทคนิค KWLH-Plus ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนด้วยเทคนิค SQ3R ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และ
หลังเรียน การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สอนด้วย SQ3R แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนด้วยเทคนิค KWLH-Plus ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียน และหลังเรียนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สอนด้วย KWLH Plus แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ สวิน ยมหา (2553, หน้า 8285) ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้การสอนอ่านแบบ KWL Plus กับวิธีการสอนอ่านแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอน
อ่านด้วยวิธีสอนอ่านแบบ KWL Plus มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ใช้วิธี
สอนอ่านแบบปกติ อีกทั้ง สอดคล้องกับ นภาพร มู ลสุวรรณ (2553, หน้า 99-104) ได้วิจั ยเรื่อง ผลการใช้
กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการที่มีต่อความเข้าใจ ในการอ่านภาษาไทยและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ
มีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ วันเพ็ญ วัฒฐานะ (2557, หน้า 97-103) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจใน การอ่านและศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. พฤติกรรมการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระหว่างเรียนด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC สาหรับนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการของกิจกรรมในแผน การจัดการเรียนรู้ทั้ง 8
แผน สอดคล้องกับขั้นตอนการอ่านรูปแบบ 4PSC ซึ่งมีขั้นตอนของการอ่านอย่างเป็นระบบชัดเจนมีครูเป็นผู้กากับ
ดูแลให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสร้างความกล้าความมั่นใจให้กับนักเรียน ครูทาหน้าที่ บันทึกการสังเกต
พฤติกรรมการอ่าน ภาษาไทยระหว่า งเรียนของนั กเรีย น โดยให้นักเรีย นเริ่ม เตรียมตั วก่อนอ่า น ( Preparation
before reading = P1) เพื่อทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่อง ที่จะอ่านสารวจสิ่งที่จะอ่าน ครูสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนว่า ปฏิบัติได้หรือไม่ในการทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านสารวจสิ่ง ที่จะอ่านพร้อมทั้งบันทึ ก
คะแนน หลังจากนั้นนักเรียนกาหนดจุดประสงค์ ก่อนอ่าน (Purposes for reading = P2) โดยเมื่อดูชื่อเรื่องแล้ว
คาดคะเนว่าจะมีเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรบ้าง และตั้งเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการรู้เมื่อต้องอ่านเรื่องนี้ พร้อม
ทั้งคาดคะเนเวลาที่จะใช้ใน การอ่าน ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่าปฏิบัติได้หรือไม่ในการร่วมกันกาหนด
จุดประสงค์ก่อนอ่านพร้อมทั้งบันทึกคะแนน หลังจากนั้นฝึกปฏิบัติการอ่าน (Practice Reading = P3) โดยอ่าน
สารวจอย่างคร่าว ๆ พร้อมตั้งคาถามจากเรื่องที่อ่าน ตั้งใจอ่านข้อความต่าง ๆ ไปตามลาดับอย่างละเอียด และจับ
ใจความเพื่อมุ่งหาคาตอบที่ได้ตั้งคาถามไว้แล้ว หรือหาคาตอบที่ต้องการรู้ว่ามีหรือไม่ และอาจตั้งคาถามเพิ่มเติมจาก
ที่ตั้งไว้แล้ว จดบันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน อ่านทบทวนเรื่องเดิมอีกครั้ง ครูสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติของนักเรียนพร้อมทั้งบันทึกคะแนน หลังจากนั้นผลิตผลจากการอ่าน (Produce reading = P4) โดย
สังเกตการพิจารณาทบทวนข้อความที่จดบันทึกไว้ การสร้างแผนผังความคิด เขียนสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน
และบันทึกจานวนเวลาที่ใช้ในการอ่าน ครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียนว่าปฏิบัติหรือไม่พร้อมทั้งบันทึก
คะแนน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing experience = S) โดยครูสังเกตพฤติกรรมในการนาเสนอผลงานจากการอ่าน
และการทาแผนผังความคิด การสรุปใจความสาคัญพร้อมทั้งข้อคิดที่ ได้จากการอ่าน เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
วิธีการที่ใช้ในการอ่านระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นขณะอ่านและเสนอแนะข้อที่ควรปรับปรุง และชื่นชมใน
ผลงานร่วมกัน ครูสังเกตดูว่านักเรียนปฏิบัติหรือไม่พร้อมทั้งบันทึกคะแนน จากนั้นสรุปบทเรียน (Concluding the
unit = C) โดยสังเกตการสรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับจากการอ่าน และระบุประเด็นที่ต้องการศึกษา
เพิ่มเติม ครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียนในการร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ว่าปฏิบัติได้หรือไม่พร้อมทั้ง
บันทึกคะแนน
ผลการสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระหว่างเรียนด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็น ร้อยละ 87.18
เมื่อพิจารณาเป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระหว่างเรียนด้วยการ
ใช้รูปแบบ 4PSC ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านนิทาน เรื่อง คนช่างสังเกต มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 78.89 เพราะนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการอ่านโดยใช้รูปแบบ 4PSC นักเรียนยังขาดความมั่นใจ ไม่กล้าตั้ง
คาถาม ตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากนักเรียนยังขาดทักษะการฝึกอ่าน เมื่อมีการฝึกอ่านอย่าง
ต่อเนื่องทาให้เกิดทักษะมีความชานาญมากขึ้น เข้าใจขั้นตอนการอ่านโดยการใช้รูปแบบ 4PSC มากขึ้น ทาให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระหว่างเรียนด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC ตามแผนการเรียนรู้อื่น ๆ
ดีขึ้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 83.70 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 84.07
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 87.41 แผน การจัดการเรียนรู้ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 88.15 แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 90.00 แผนการจัด การเรียนรู้ที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 91.11 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
คิดเป็นร้อยละ 94.07 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้การอ่านโดยการใช้รูปแบบ 4PSC สามารถพัฒนาพฤติกรรม
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การอ่านภาษาไทยของนักเรียนด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับสุมนฑา ฤกษ์สง่า (2551,
บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการอ่านและพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มี พฤติกรรม
การอ่านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน มีพฤติกรรมการอ่านน้อยกว่า
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสอดคล้องกับ วันเพ็ญ วัฒฐานะ (2557, หน้า 101-103) ได้ศึกษาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่ง
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เป็นส่วนหนึ่งของการอ่านด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC เป็นวิธีที่เหมาะสาหรับการสอนอ่าน
เร้าความสนใจในการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน
3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการอ่านภาษาไทยด้วยการใช้รูปแบบ 4PSC มีค่าเฉลี่ย 4.58อยู่ ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกสนุกกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน การสอนที่ใช้การสอน
อ่านรูปแบบ 4PSC นักเรียนมีโอกาสได้ร่วมสนทนา ได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันตั้งจุดประสงค์ก่อนอ่าน มีการอ่าน
ตามลาดับขั้นตอน ได้ตั้งคาถามตอบคาถามตามความคิดของตน ได้ทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้สร้างสรรค์ทา
แผนผังความคิดอย่างอิสระ ทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่
อ่าน มีความกระตือรือร้นสนใจในการอ่าน ตลอดจนได้รับการพัฒนาในด้านทักษะการฟัง ทักษะการพูด และทักษะ
การเขียนร่วมกัน นักเรียนได้ร่วมกันนาเสนอผลงานหน้า ชั้นเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ก่อให้เกิดเจตคติที่ ดี ต่อการอ่า น ดังที่ สุ นันทา มั่ นเศรษฐวิ ทย์ (2545, หน้า 44) ที่กล่าวว่า เจตคติเป็ น
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่ง ถ้าเป็นเจตคติที่ดีต่อการอ่านก็หมายถึงความรู้สึกที่พอใจในการอ่าน
เป็นความรู้สึกในด้านบวก แต่ถ้าเป็น เจตคติในด้านลบหมายถึงความรู้สึกที่ไม่ชอบอ่าน ความสนใจในการอ่านจะ
เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีความรู้สึกชอบอ่านและต้องการจะอ่าน ดังนั้น การสร้างเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการ
อ่านจึงเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะนาไปสู่ความสนใจในการอ่าน และอาภรณ์ ใจเที่ยง (2553, หน้า 64-65) ได้กล่าวถึงใน
เรื่องการสอนเพื่อให้เกิดเจตคติไว้ว่า ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดเจตคติทางบวกต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น ๆ ต่อ
เพื่อนนักเรียน ต่อการเรียน การศึกษาหาความรู้ และต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ขณะเดียวกันก็สามารถ
สร้างให้ผู้เรียนเกิดเจตคติทางลบต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ นักเรียนมีความเห็นว่าขั้นตอนการอ่านรูปแบบ 4PSC สามารถ
นาไปใช้ในการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องที่อ่านในวิชาอื่น ๆ อีก สอดคล้องกับ พิมพ์สิริ เจริญกิจ (2554, หน้า
102-103) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุด การสอนอ่านจับใจความ
ภาษาไทย ที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก และธนาวดี โชตน์
ธนิน (2552, หน้า 117-118) ได้วิจัยเรื่อง การสร้างชุดการสอนการอ่านเพื่อ ความเข้าใจ สาหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน การอ่านเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก และนภาพร มูลสุวรรณ (2553, หน้า 99-104 ) ได้วิจัยเรื่อง
ผลการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติ การที่มีต่อ ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและเจตคติ ต่อการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการสอนอ่าน
แบบปฏิบัติการมีเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

210

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรเตรียมนักเรียนก่อนการวิจัยในด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการอ่านภาษาไทยด้วยการ
ใช้รูปแบบ 4PSC เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีการอ่านที่นักเรียนสามารถอ่านได้เองอย่างอิสระ โดยมีครูเป็นผู้กากับและ
คอยให้คาแนะนา จะช่วยให้นักเรียนสามารถหาใจความสาคัญจากบทอ่านได้รวดเร็วและถูกต้อง
2. ควรฝึกฝนการตั้งคาถามให้กับนักเรียนอย่างสม่าเสมอ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเคยชิน
3. การเลือกเนื้อเรื่อง ควรเลือกเนื้อเรื่องที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความยากง่าย เหมาะสมกับวัย มี
ภาพประกอบเนื้อเรื่องจะทาให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวที่กาลังอ่านได้ดี
4. การเสริมแรงในการทากิจกรรมให้กับนักเรียน จะเป็นการกระตุ้นและสร้างความมั่นใจ ให้กับนักเรียน
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านสามารถตั้งคาถาม ตอบคาถาม ทาแผนผังความคิดได้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนารูปแบบ 4PSC เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจไปทดลองสอนทักษะ การอ่านในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ
2. ควรทาการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยด้วยรูปแบบ 4PSC กับวิธีการสอนแบบ
อื่น ๆ
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวง
แจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
A STUDY OF GUARDIANS PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT
OF SCHOOLIN CLUSTER TAPHOONGCHANGNGAM OF THE PRIMARY
EDUCATIONAL SUPHANBURI SERVICE AREA OFFICE 3

ผู้วิจัย

พิชยา ศรีนาคสุข
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสหวิยาเขตทัพหลวงแจงงาม เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง ทา
โร่ ยามาเน่ ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 316 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ สถิ ติ ห าค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวงแจง
งาม โดยภาพรวม การจัดการศึกษาด้านการบริหารอยู่ในระดับมาก (X = 3.95) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
การบริหารมากที่สุดได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไปและด้านการบริหารบุคคล X( = 4.13) รองลงมาได้แก่ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ( X = 3.98) และด้านการบริหารที่น้อยที่สุด ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ ( X = 3.57)
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม,ผู้ปกครอง,การจัดการศึกษา
Abstract
The purpose of this study were Participation in educational management of school
in cluster taphoongchangngam of the primry educational suphanburi service area office 3.
Scale checked list was used as the research tool to collect data. The sample of this research
using Taro Yamane table comprised of 316 parents in the academic year 2019. The
percentage, means, and standard deviation were used for data analysis. The results of the
study were as follows:
The overall participation of parents in the educational management of school in
cluster taphoongchangngam was at a high level (=3.95). When the different aspects of the
educational management were considered, it was found that the highest level of the
participation of parents was in the administration aspects of the general administration and
financial administration (=4.13) and the personl administration(=3.98). The lowest level of
the administration aspect was academic administration (=3.57)
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To giving the way about resait of study for using which school should sive
opportunity forparent about participation of academic such as parent cooperate with
planning of curriculum. To know process of working and method of teaching in the school
for help and develop teaching more efficiency
Keywords : Participation ,Parents, Educational management

บทนา
การศึกษาเป็ น กระบวนการในการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ทั้ ง ร่า งกาย จิ ต ใจสติ ปั ญ ญาความรู้
คุณธรรม ให้ดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของประเทศ การเตรียมคนให้มีคุณลักษณะมองกว้าง คิดไกลใฝ่ดี การเตรียมคนให้สามารถ
เผชิญกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันแต่การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถสนอง
ความต้ องการในการพั ฒ นาบุ คคล ชุ มชน ท้ องถิ่น และประเทศชาติ ซึ่ ง กาลัง เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ว ได้ ดี
เท่าที่ควร ดังนั้นการจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึก
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ในมาตรา 39 กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งมีหลักการสาคัญที่เน้นการกระจายอานาจ โดยผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ทาให้โรงเรียนควรสนับสนุน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมการบริหาร ทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระบบการศึกษามากมาย โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียนเร่งพัฒนาและจัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีคุณภาพและเพื่อให้โรงเรี ยนมีการพัฒนาได้บรรลุตามวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความ
คิ ด เห็ น อย่ า งอิ ส ระ เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพกระบวนการจั ด การศึ ก ษา โรงเรี ย นจึ ง ควรจั ด กิ จ กรรมสร้ า ง
ความสัมพันธ์และสารวจความคิดเห็ นของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ที่มีต่อการดาเนินงานของโรงเรียน เพื่อ
นามาพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ (สานักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553 : 3-12)
การศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างครอบครัว โรงเรียน และ
ฝ่ายต่างๆ ในสังคม เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองนับว่ามีความสาคัญ
อย่างมาก ผลการวิจัยของหลายประเทศพบว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ทั้งในด้าน การอบรมเลี้ยงดูและ
การศึกษาของลูก ส่งผลให้ลูกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อ การเรียน การมีส่วนร่วมของพ่อ
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แม่ผู้ปกครองในสังคมไทยที่ผ่านมาถือว่ายังค่อนข้างน้อย พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังคงใช้แนวทางการมีส่วนร่วม
แบบเดิมๆ คือ มาร่วมประชุม ร่วมพัฒนากายภาพของโรงเรียนและบริจาคทรัพย์สินให้ การมีส่วนร่วมในฐานะ
หุ้นส่วนทางการศึกษายังมีน้อยมากและโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เปิดโอกาส ในขณะที่ระบบระเบียบต่างๆก็ไม่
เอื้ออานวยประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ในส่วนของชุมชนนั้น ประชาชนต้องร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ บ้าน วัดโรงเรียน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นสถาบันสังคมที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเป็นสถาบันทางสังคมที่มี
บทบาทหลัก ในการเพิ่มทุนทางสังคมในชุมชนและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในชุมชนให้เป็นระบบ เกิดการ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาไปใช้ประโยชนต่อส่วนรวม
สาหรับสถานศึกษาจะเป็นแกนนาให้กับชุมชนในการวิจัยท้องถิ่น เพื่อนาทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา ทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีในท้องถิ่น มาต่อยอดเสริมกับการวิจัยที่มีอยู่ในท้องถิ่น การวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น สถานศึกษาร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา และเพิ่มทุนทางสังคม
ให้สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละพื้นที่ โดยการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการรวมตัวร่วม
คิดร่วมทา ในพื้นที่โดยร่วมพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพ นอกจากนี้โรงเรียนควรสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยทา
การวิจัยร่วมกับชุมชน รวมทั้ งเป็นแหล่งข้อมูลของชุมชน และที่ปรึกษาทางวิชาการ ตลอดจน สร้างกระบวนการ
เรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนและสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนมี ศั ก ยภาพ ในการจั ด การความรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตนเอง
นอกจากนั้นควรสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนาวิถีชีวิต ในแต่ละท้องถิ่นเป็นสื่อในการเรียนรู้แ ละพัฒนา
บุคลากรที่มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป (สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2549 : 5 - 9)
การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของแต่ละท้องถิ่นของตนเอง โดยการมีส่วนร่วมนั้น เกิดขึ้น
ระหว่างสองฝ่ายคือทั้งชุมชนและสถานศึกษาเป็นการเอื้อเฟื้อกันและกัน ชุมชนต้องร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
บ้าน วัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มทุนทางสังคม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทาให้พื้นที่เจริญยิ่งขึ้น โดยร่วมพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นทุนทางมนุษย์
ส่วนบทบาทของโรงเรียนก็ต้องเป็นแหล่งความรู้ สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน ร่วมวิจัยกับชุมชน เป็นที่ปรึกษาหารือทาง
วิชาการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง สร้างหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนาวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นมาเป็นสื่อการเรียนรู้หากทุกส่วนให้
ความสาคัญซึ่งกันและกัน รวม ทั้งมีความตระหนักร่วมกันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ การพัฒนาประเทศที่สมบูรณ์และ
ยั่งยืนตลอดไป (ทัศนา แสวงศักดิ์, 2548, : 7)
โรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
3 ตั้งอยู่ในเขต 3 ตาบล คือ ตาบลทัพหลวง ตาบลแจงงาม ตาบลหนองขาม อาเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี 3 โรงเรียนเปิดสอนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนทาหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติโดยมีแนวทางการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองและชุม ชน กล่า วคือ พยายามส่ง เสริมให้
ผู้ปกครองและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนในกิจกรรมต่าง ของโรงเรียนให้มากที่สุดแต่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว
จัดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อของโรงเรียนฝ่ายเดียว ยังไม่ได้ศึกษาวิจัยระดับความคิดเห็นที่แท้จริงของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษา ทาให้ไม่สามารถประเมินผลการจัดกิจกรรมได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนนั้นประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด หรือมีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงใน
ด้านใด กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองหรือไม่ การที่โรงเรียนยั งขาดข้อมูล ดังกล่าวจึง
เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการวางแผน และปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยเห็นว่ามีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูล
พื้นฐานที่จะเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่างๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงและนามาซึ่งประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรในโรงเรียนบ้านดงเชือก สหวิทยา
เขตทัพหลวงแจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จะได้ทาการศึกษาการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหทัพหลวงแจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาโรงเรียน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวง
แจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในการจัดการศึกษาในแต่ละด้าน
2. เพื่ อเสนอแนะแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองนั กเรีย นในการจั ด การศึกษาของโรงเรีย นใน
สหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ใน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหทัพหลวง แจงงาม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป และให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจั ดการศึกษา
ผู้วิจัยจึงได้นาแนวความคิดจากตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 (สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2553 : 3-12) ได้
กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารงาน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ผู้วิจัยได้จัดทาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สถานภาพส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. อาชีพ
5. ขนาดโรงเรียนของนักเรียนใน
ปกครอง

การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสหวิทยา
เขตทัพหลวงแจงงาม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
การบริหารงาน 4 ด้าน คือ
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารทั่วไป
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วิธีการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสารวจความคิดเห็น (Survey Research) ประชากร ได้แก่
ผู้ป กครองของนั กเรีย นโรงเรีย นในสหวิ ท ยาเขตทั พ หลวงแจงงาม ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จานวน 12 โรงเรียน จานวน 1,512 คน (สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, 2560) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,
1973) สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตามสัดส่วนผู้ปกครองของนักเรียน ทั้ง 12 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 316
ตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire)เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่ว มของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้ Likert’s Scale เป็นมาตรวัดลักษณะของ
ข้อความที่ใช้มีลักษณะเชิงบวก และ นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรง
ทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่
กาหนดไว้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ .80 และนาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค ได้ค่า ความเชื่ อมั่น ของแบบสอบถามเท่ ากับ .82 เก็บ รวบรวมข้อมู ล ช่ วงเดื อน
ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ 2560 แล้วนาข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบบมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพและปัญหาของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 โดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารทั่วไปมาก
ที่สุด รองลงมาคือการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงาน
วิชาการ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมน้อยที่สุด การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ทัพหลวงแจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จาแนกตามเพศพบว่า
ผู้ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ปกครองเพศหญิงมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากกว่าผู้ปกครองเพศชาย จาแนกตามอายุพบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี อายุ
31-45 ปี และอายุ 45 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ปกครองที่มีอายุไม่เกิน
30 ปี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ปกครองที่มีอายุ31.45 ปี ส่วนผู้ปกครองที่มีอายุ 45 ปี
ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยที่สุด จาแนกตามระดับการศึกษาพบว่าผู้ปกครองที่มีไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา ปวช. หรือ ม.6 ปวส. หรืออนุปริญญา และระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาก
ที่สุ ด รองลงมาคือ ผู้ ป กครองที่มี ระดั บ การศึกษา ปวช. หรือ ม.6 รองลงมาคือผู้ ป กครองที่ มีระดั บ การศึกษา
ประถมศึกษา รองลงมาคือผู้ปกครองที่ไม่ได้รับการศึกษา และผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยที่สุด เมื่อจาแนกตามอาชีพพบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง อาชีพทาการเกษตร
และอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ปกครองที่มี
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ปกครองที่มีอาชีพ
รับจ้าง และผู้ปกครองที่มีอาชีพอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยที่สุด
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2. การเสนอแนะแนวทางการมี ส่ ว นร่ว มของผู้ ป กครองนั กเรีย นในการจั ด การศึกษาของโรงเรีย นใน
สหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 ด้านวิชาการ พบว่า
ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย แหล่งเรียนรู้ และการศึกษา
นอกสถานที่สอนให้เด็กติดตามข่าวสารต่างๆอยู่เสมอ เสนอให้มีการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เน้นทักษะการคัดลายมือ การอ่าน รวมถึงการคิดคานวณโดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความสนใจของเด็ก
ด้ า นงบประมาณ พบว่ า ผู้ ปกครองส่ ว นใหญ่ เสนอให้ โรงเรี ยนชี้ แจง แผนงาน และผลการด าเนิ น งานเกี่ ยวกั บ
งบประมาณในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ต้องการให้โรงเรียนเน้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อสรรหาสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้านบริหารงานบุคคล พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้มีการคัดเลือกครูที่มี
ความรู้ ความสามารถตรงสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และควรแจ้งคุณสมบัติของครูที่โรงเรียนกาหนดให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบ นอกจากนี้ยังต้องการให้มีการควบคุมวินัย และความประพฤติของครูอย่างใกล้ชิด ครูควรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถอย่างสม่าเสมอและไม่ต้องการให้เปลี่ยนครูบ่อยเพื่อความต่อเนื่องในการสอน ด้านบริหารทั่วไป
พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้โรงเรียนดูแลเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน และการรับส่งนักเรียนเป็นพิเศษ
โดยครูเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดมีการดูแลเรื่องความสะอาดและความร่มรื่นสถานที่ภายในโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ

อภิปรายผล
จากการวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวง
แจงงาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะโรงเรียนมีการประสานสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองชุมชนในการบริหารจัดการ ประสานงานในเรื่องต่างๆ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการทางานอันเป็นการทาให้ผู้ปกครองรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันกับงานหรือ
องค์กร และจะช่วยให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด โรงเรียน ครู และบุคลากรได้พัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับประหยัด
ทัพธานี (2552 : 11) ที่ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นการที่ผู้ปกครองมีบทบาทในการส่งเสริม
พัฒนาด้านการเตรียมความพร้อม การใช้เทคนิครวมถึงวิธีการต่างๆ ในการตัดสินใจ รวมกับครูสามารถให้การศึกษา
ที่ดีและถูกต้องกับเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องมาเกี่ยวข้อง
ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาและสอดคล้องกับฑัตรัต มั่นรอด (2553 : 74) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองเอาใจใส่เลี้ยงดูและให้การศึกษานักเรียนเรื่องการเรียนการสอน ให้
ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วิเคราะห์แก้ปัญหา ตัดสินใจ บริหารและสนับสนุนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนกับชุมชนและโรงเรียน พร้อมเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและชุมชน
การมีส่วนร่ว มของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผล ดังนี้
2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับผู้เรียนเพื่อตอบสนองในเนื้อหา
วิชาการมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนของนักเรียนการสอนของครู ตลอดจนคุณภาพในการบริหารงานการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนั กเรีย นให้ความร่ว มมือเข้าร่วมประชุม รับทราบการบริหารงานวิ ชาการอย่า ง
สม่าเสมอ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกกิจกรรม สอดคล้องกับเรณู อันลือชัน (2556 : 18) ที่ได้
กล่าวถึงความมีส่วนร่วมของชุมชนว่า เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้ บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ของกลุ่มที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งการเร้าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ผู้ดาเนินงาน
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จะต้องมีความเข้าใจในวิธีการดาเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนะคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรม
2.2 ด้านการบริหารงบประมาณ ผลการศึกษาพบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการศึกษาของนักเรียน
ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมใน
การจัดงบประมาณของสถานศึกษา เผื่อนาไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่ดีทุกซึ่งสอดคล้องกับ ปาริฉัตต์ กล่อมสกุล
(2550 : 24) ได้เสนอแนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน และโรงเรียน ต่อพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กในทุกๆด้าน อีกทั้งประสานความร่วมมือในการ
ร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นลาดับขั้นอีกด้วย
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรขอผงโรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม ทุก
คนและผู้ ป กครองนั ก เรี ย นมี สั ม พั น ธ์ อัน ดี ต่ อกั น มี ค วามเกรงใจและให้เ กีย รติ ต่ อ ครู และบุ คลากรในโรงเรี ย น
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะครู และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทางาน เหมือนเป็น
ส่วนหนึ่งในการดาเนินงานต่างๆ สอดคล้องกับที่ นิตยา สุขคุ้ม (2551 : 36) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการบริหารและการตัดสินใจนั้นเป็นการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมพิจารณาปัญหา ร่วมตัดสินใจเลือก
แนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสม จนถึงการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ให้สอดคล้อง
กับนโยบาลมาตรฐานที่กาหนดไว้ เช่น การมีส่วนร่วมให้คาปรึกษา ช่วยเหลือด้านวิชาการ การร่วมเป็นวิทยากรและ
การจัดฝึกอบรมในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก บุคลากรในโรงเรียนและตัวผู้ปกครองเองและมีความเมตตาต่อ
นักเรียน
2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้
ความเต็มใจต่อการมีส่วนร่วม มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับทางโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ จึงมีความเข้าใจ
ถึงระบบการบริหารงานทั่วไปว่ามีขอบข่ายงานมากมาย และทางโรงเรียนได้ให้ความสาคัญและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ปกครองในการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวสามารถดาเนินงานไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะงานด้านการบริหารทั่วไปเป็นงานที่สนับสนุนส่งเสริมให้งานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร ของโรงเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง
จะเอื้อต่อการดาเนินงานของโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จได้โดยง่าย สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการกา ร
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2539:19) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองจะเอื้อต่อ
การดาเนินงานของโรงเรียน และทาให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจโรงเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับประหยัด ทัพธานี
(2552 : 11) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนั้น คือ การที่บุคคลหรือคณะเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนทา
ประโยชน์ต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างมีวัตถุประสงค์โดยความสมัครใจ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็น
การที่ผู้ปกครองมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อม การใช้เทคนิครวมถึงวิธีการต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านวิชาการ อาทิ การให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการวางแผนจัดทาหลังสูตร เข้ามารับรู้ถึงกระบวนการทางาน กระบวนการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน เพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา เรื่อง การเคลื่ อนที่ของวัตถุ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
The result of study by using lesson plan in moving object topic with STEAM
Education for students in Matthayom 1 at Matthayom galayanivadhana chalermprakiat

ผู้วิจัย

พิมพิไล ไชยนุรักษ์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง
การเคลื่อนที่ของวัตถุของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยสตีมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาระหว่างก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยม
กัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 จานวน 20 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการวิ จัย ประกอบด้ว ย 1) แผนการจั ดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา วิช า
วิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุ และ3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของ
วัตถุ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาค่าประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 78.2/75.2 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่ อนที่ ของวั ต ถุ ชั้ น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 1 มี ค วามสามารถใน การคิด แก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทีระดับ .05
คาสาคัญ : เรียนรู้แบบสตรีมศึกษา/ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
Abstract
The purposes of this research were 1) to study learning efficiency in semester
science lesson plan: STEAM Education for student in Matthayom Suksa 1 (Grade 7)
student to attain the required efficiency of (E1/E2) 75/75. 2) to compare the students’
achievement test between pre-learning and post-learning 3) to compare the students’
problem solving thinking. The samples were 20 Mattayom Suksa 1 (Grade 7) students in
2017 at Matthayom galayanivadhana chalermprakiat school. The research instruments
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were: 1) the lesson plan of STEAM education. 2) Science learning achievement test.
3) Problem solving thinking test the collected data was analyzed using percentage, standard
deviation and t-test (dependent Sample).
Results of the research are as follows:
1) The efficiency of science learning through the STEAM Education in for students
in Mattayom Suksa 1 (Grade 7) students was 78.2/75.2 efficient was met the required
criterion E1/E2 75/75.
2) The students’ science learning achievement abilities after learneg through the
STEAM Education was higher than before learning at the .05 level of significance.
3) The students’ problem solving thinking after learned through the STEAM
Education was for students in Mattayom Suksa 1 (Grade 7) students was higher than before
learning at the .05 level of significance.
Keyword (s) : STEAM Education / problem solving thinking

บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ที่โลกเรามีความก้าวหน้า
เทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีข้อมูลข่าวสารจานวนมหาศาลอยู่ในแหล่งต่าง ๆรวมถึงการที่ต้อง
แข่งขันกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจทาให้ทุ กประเทศต้องเร่งพัฒนาประชากรของตนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตและแข่งขันในตลาดแรงงานกับนานาอารยะประเทศได้ โดยวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาท
สาคัญในการ สร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตประจาวัน
การทางานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทั้งด้านความรู้ กระบวนการคิด และทักษะในการ
ทางานการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสถานศึกษาด้วยการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการศึกษาวิ ชาวิทยาศาสตร์สาหรับ
ปัจจุบันได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 6-7) มี
จุ ด มุ่ ง หมายให้ผู้ เรีย นมี ค วามรู้อั น เป็ น สากลและมี ความสามารถในการสื่ อสาร การคิ ด การแก้ปั ญ หา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มุ่งพัฒนาผู้เรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้นั้น ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ คือความสามารถในการสื่อสารซึ่งเป็นความสามารถ
ในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศ นะของตน
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการคิด เพื่อนาไปสู่การสร้าง
องค์ ความรู้หรือสารสนเทศเพื่ อการตัด สินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้ อย่า งเหมาะสม ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นความสามารถ ในการใช้เหตุผล คุณธรรมและสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คือ การนากระบวนการต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การทางาน การอยู่
ร่วมกันไปใช้ในการดารงชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพี่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม ดังนั้ นในการจัดการเรียนรู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการสาคัญในการนาหลักสูตรสู่การ
ปฏิบัติโดยในการจัดการเรียนรู้ได้ยึดหลักการว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถ ที่จะเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เน้นความรู้และคุณธรรม
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การเรีย นรู้ บู รณาการแบบสะเต็ ม ศึกษาคือ แนวทางการจั ด การศึก ษาที่ บู รณาการความรู้ ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับขั้น
การศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและรวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชากร
รุ่นใหม่ได้มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์แบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ที่โลกเรา
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะในการดารงชีวิต เพี่อให้เยาวชนไทย
ก้า วสู่การแข่งขัน กับ ประชากรโลกได้ การเรีย นแบบสะเต็ ม ศึกษานั้ น เน้ น การลงมื อปฏิบัติ จ ริง โดยครูผู้ สอนมี
ความส าคั ญ ในการตั้ ง ค าถามให้ ผู้ เ รี ย นสนใจและเรี ย นรู้ ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย นในห้ อ งเรี ย นนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ อ ยู่ ร อบตั ว ใน
ชีวิตประจาวันของเรา การพัฒนาขีดความสามารถของครู องค์ประกอบในการถ่ายทอดความรู้และการกระตุ้นให้
นักเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ งบประมาณที่จะมาดาเนินการโดยการกระทาที่เป็นระบบในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวงไอซีที มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ที่จะต้องให้ความร่วมมือ เพื่อให้การเรียนการสอนแนวใหม่นี้ ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งการออกแบบ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามที่ สติยา ลังกาพินธุ์ (2556 : บทความวิชาการ) ได้กล่าวไว้ว่า แนว
ทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเชื่อ มโยงเนื้อหาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสู่โลกจริง เป็นก้าวแรกสู่
การบูรณาการความรู้สู่การเรียนอย่างมีความหมาย เพราะปรากฏการณ์หรือประดิษฐ์นวัตกรรมใด ๆ รอบตัวเรา
ไม่ได้เป็นผลของความรู้จากศาสตร์หนึ่งศาสตร์ใดเพียงศาสตร์เดียว การสืบเสาะหาความรู้การจัดการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาประเด็นปัญหา หรือตั้งคาถาม แล้วสร้างคาอธิบายด้วยตนเอง โดยการรวบรวมประจักษ์
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สื่อสารแนวคิดและเหตุผล เปรียบเทียบแนวคิดต่าง ๆ โดยพิจารณาความหนักแน่นของ
หลักฐานก่อนการตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งนับเป็นกระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การสร้างสรรค์
ชิ้นงาน การบูรณาการเทคโนโลยี การบันทึกและนาเสนอข้อมูลด้วยภาพนิ่ง วีดิทัศน์ และมัลติมีเดีย การใช้อุปกรณ์
บันทึกข้อมูลในการสารวจตรวจสอบ การใช้ซอฟต์แวร์จัดกระทา วิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีอื่น ๆอีกมากมาย
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประยุกต์ใช้ความรู้ แก้ปัญหา
และทางานร่วมกัน การมุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากชุมชน และการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย (non-formal learning)
นักเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่อนข้าง
ต่า และจากผลการวิเคราะห์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ย ต่ากว่าระดับประเทศ คะแนนที่ได้ไม่เกินร้อยละ 50 และในการจัดการเรียนรู้จะพบปัญหาในเรื่องการ
เคลื่อนที่มากที่สุด กล่าวคือ ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยประสงค์ที่จะศึกษาค้นคว้ า
เรื่องสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้จากสภาพจริง ทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้เร็วและเป็นการฝึกให้มีความอดทน เมื่อต้อง
เผชิญกับปัญหาจริง ต่อมา Yakman (2008) กล่าวว่า การ เรียนรู้บูรณาการแบบ STEM ยากต่อการเข้าใจจึงมีการ
พัฒนาโมเดล STEAM ขึ้นมาจาก STEM เดิม โดยการ ปรับปรุงโครงสร้างการบูรณาการ เพิ่มศิลปศาสตร์เข้าไป
เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้และเข้าใจเนื้อหาในระดับลึกอย่างครอบคลุม และต้องการให้นักเรียนถ่ายทอด
จินตนาการออกมาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Kim, Park (2012) กล่าวว่าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์ที่เน้น ความคิดเชิงวิชาการกับศิลปศาสตร์ที่เน้นความคิดเชิง สร้างสรรค์รวมกันอย่างลงตัวนั้น
ทาให้ผู้เรียน เชื่อมโยงความคิดได้อย่างมีเหตุผลและนาไปสู่ความคงทนในการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจนาการ
จัดการเรียนรู้เเบบสตีมศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 หน่วยการ
เรียนรู้การเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนโดยคาดหวังว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
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คล่องแคล่วในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยสตีมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่างก่อนและหลังเรียน

สมมติฐานการวิจัย
1. แผนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยสตีมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสตีมศึกษา เรื่องการเคลื่อนที่
ของวัตถุมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสตีมศึกษา เรื่องการเคลื่อนที่
ของวัตถุ มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้คือเนื้อหาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุ คือ ระยะทาง การกระจัด , ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ , ความเร็วและ
อัตราเร็ว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระ
เกียรติ จานวน 40 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 20 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประโยชน์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้เพื่อ
1. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนรู้แบบสตรีมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะในการเรียนรู้เรียนรู้สูงขึ้น
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

คะแนนสอบก่อนเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบสตีมศึกษา
คะแนนสอบหลังเรียน

วิธีการวิจัย

ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์เรื่องการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน

ตัวแปลตาม
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
สตีมศึกษา
เรื่อง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิ
วัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระ
เกียรติจานวน 40 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง จานวน 20 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 จานวน 4 เเผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 20 ข้อ
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามลาดับ ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1) ศึกษารวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสตีมศึกษา เเละเรื่องที่
เกี่ยวข้องจากตาราและ เอกสาร เพื่อเป็นเเนวทางในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
2) ศึกษาเเละวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐาน พุทธศักราช 2551 คาอธิบายรายวิชา มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชึ้วัด เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
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3) ศึกษาวิธีการเขียนแผนจัดการเรียนรู้จากคู่มือครูและเอกสารวิชาการ
4) ศึกษารายละเอียด หน่ายการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยย่อย
จานวน 4 เเผน แผนละ 3 ชั่วโมง จานวน 12 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแบ่งเนี้อหาย่อยออกได้ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การบอกตาแหน่งของวัตถุ
ใช้เวลา 3 ชั่งโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระยะทาง และการกระจัด
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
เเผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
เเผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
5) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาเพื่อฝึกทักษะการคิดการวางแผนการเเก้ปัญหา และทักษะ
การปฏิบัติ โดยบูรณาการ ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์เเละคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุ จานวน 4 แผน เเผนละ 3 ชั่วโมง จานวน
12 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย
5.1) ชื่อเรื่อง
5.2) มาตรฐานการเรียนรู้
5.3) ตัวชี้วัด
5.4) สาระสาคัญ
5.5) จุดประสงค์ในการเรียนรู้
5.6) สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.7) สาระการเรียนรู้
5.8) กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา
5.8.1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม
5.8.2) ขั้นสร้างความสนใจ
5.8.3) ขั้นสารวจค้นหา
5.8.4) ขั้นอธิบาย และลงข้อสรุป
5.8.5) ขั้นขยายความรู้
– กานหนดปัญหา – รวบรวมข้อมูล – การเลือกวิธีการ – การออกแบบและปฏิบัติการ
– การทดสอบ – การปรับปรุงแก้ไข – การประเมินผล
5.8.6) ขั้นประเมินผล
5.8.7) ขั้นนาความรู้ไปใช้
5.9) สื่อและแหล่งเรียนรู้
5.10) การวัดผลแเละประเมินผล
6) นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพี่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง กระบวนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและเเหล่งเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ใน
การวัดเเละประเมินผล
7) นาเเผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
8) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจ ความถูกต้องตรงตามเนื้อหา
ความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรึยนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดย
กาหนดผลรวมจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .50 จึงถือว่าวัดได้สอดคล้องกัน สามารถนาไปใช้ได้
9) นาแผนการจัดการเรียนรู้กลับมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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10) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จานวน 20 คน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
เพื่อเลือกไว้ใช้จริง 30 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนที่ การวัดและการประเมินผล
รวมทั้งวัดการสร้างแบบทดอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารทึ่เกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เเละตัวชี้วัด สาระที่4 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยการเรียนรู้การเคลื่อนที่
ของวัตถุ จาแนกพฤติกรรมที่ต้องการวัดออกเป็น 4 ด้าน คือ ความรู้ความจาความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ และการนาไปใช้
3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เคลื่อนที่ของวัตถุโดยเป็นแบบทดสอบ
เเบบชนิดเลือกตอบจานวน 4 ตัวเลือกจานวน 40 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนข้อละ 1คะแนน
4) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ
ความถูกต้องของสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ และประเด็นความเหมาะสมของคาถามเเละตัวเลือก
5) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
แบบ IOC (Index of Item Objective Congruence)ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์
6) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (OIC) ตั้งแต่ .50 ถึง 1.00 จากผลการประเมินของผู้ เชียว
ชาญทั้ง 3 ท่าน จาก 40 ข้อเหลือไว้ใช้จริงจานวน 30 ข้อ
7) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยม
กัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จานวน 20 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาคุณภาพ
8) นาผลทึ่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เเละหาค่าอานาจจาเเนกรายข้อ (r) โดยใช้เทคนิค 27%
ของ จุง เตห์ ฟาน (Chung, The Fan.1952: 6-32)
9) นาแบบทดสอบ มาหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) จากสูตร
KR-20 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2548: 168)
10) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นฉบับจริง เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ เพื่อเลือกไว้ใช้จริง 20 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แล้วนามาเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการ
2) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยหลักการของการ
แก้ปัญหาของ เวียร์ (Weir. 1974: 18) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
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2.1 ขั้นระบุปัญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
กาหนดให้มากที่สุดภายในขอบเขตข้อเท็จจริงที่กาหนดให้
2.2 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทาให้เกิดปัญหา
โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่กาหนดให้
2.3 ขั้นกาหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถ ในการวางแผนหรือเสนอแนวทางใน
การคิดแก้ปัญหาที่ตรงกับสาเหตุของปัญหา หรือเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนาไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่ระบุไว้อย่าง
สมเหตุสมผล
2.4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจาก การกาหนด
วิธีคิดแก้ปัญหานั้น สอดคล้องกับปัญหาที่ระบุไว้หรือไม่ หรือผลที่ได้จะเป็นอย่างไร
3) แบบทดสอบที่ประกอบด้วยข้อความที่แสดงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แต่ละ
สถานการณ์ จะตั้งคาถาม 4 ข้อ เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการคิดแก้ปัญหาในข้อสอบเป็น
แบบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ในแต่ละข้อจะมีคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้
3.1 ถ้าตอบถูกได้คะแนน 1 คะแนน
3.2 ถ้าตอบผิด หรือเว้นไว้ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกได้คะแนน 0 คะแนน
4) นาแบบทดสอบวัดความความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่านวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเหมาะสมของสถานการณ์ แบบ IOC (Index of Item Objective Congruence)
5) นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มาปรับปรุงตามข้อเสนอเเนะ
ผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีค วามสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ .50 ถึง 1.00 จากผลการประเมินของผู้เชียว
ชาญ 30 ข้อ เหลือไว้ใช้จริงจานวน 20 ข้อ
6) นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้ กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จานวน 20 คน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนามาหาคุณภาพ
7) นาผลทึ่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เเละหาค่าอานาจจาเเนกรายข้อ (r) โดยใช้เทคนิค 27%
ของ จุง เตห์ ฟาน (Chung, The Fan.1952: 6-32)
8) นาแบบทดสอบ มาหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) จากสูตร
KR-20 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2548: 168)
9) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นฉบับจริง เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือที่สร้างขึ้น ซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปดาเนินการเก็บรวบรวบข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 30
ข้อ และแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา จานวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้เวลาในการทดสอบ 1
ชั่วโมงแล้วตรวจให้คะเเนนเก็บคะแนนนี้ไว้
3. ดาเนินการทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เเบบสตีมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ที
ละเเผนจนครบ 4 แผน พร้อมเก็บคะแนนระหว่างเรียน ได้เเก่พฤติกรรมกลุ่ม ผลงานจากใบงาน เเละการทดสอบ
ย่อย เก็บคะแนนไว้ทุกเเผนการจัดการเรียนรู้จนครบ 4 แเผน ใช้เวลาสอน 4 สัปดาห์
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4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากทาการทดลองสอนครบ 4 แผนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จานวน 30 ข้อและแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับที่ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน จานวน 20 ข้อโดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง แล้วตรวจให้คะแเนน เก็บคะเเนบนี้ไว้
5. นาผลคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนมาหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2)
6. นาคะเเนนที่ได้มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
75 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนทุกคนที่ทาได้ระหว่างเรียนได้แก่
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลงานจากใบงานและการทดสอบย่อย
75 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนก็ได้จากการทาแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา โดยใช้ t - test แบบ Dependent Sample
4. เปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลั งเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา โดยใช้ t - test แบบ Dependent Sample

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล
1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 78.2/75.2 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่อ งการเคลื่ อนที่ ของวั ต ถุ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 มี ค วามสามารถใน การคิด แก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทีระดับ .05
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อภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.2/75.2 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้แบบ
สตีมศึกษามีความน่าสนใจส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีเพราะมีคาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะการเรียนรู้ รู้จัก
สังเกต รู้จักตั้งคาถาม รู้จักคิด ลงมือปฏิบัติ เพื่อหาคาตอบ และแก้ปัญหา บูรณาการการอ่านและศิลปะแก้ปัญหา
จากคาถามนั้ นๆ ด้วยขั้น ตอนการสอนดังกล่าวจึง ทาให้ความสามารถทางด้านการเรีย นรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นด้ว ย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารีพร ผลมูล (2557) พบว่าการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3:กรณีศึกษาชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นักเรียนมีพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ ระดับดี (เฉลี่ย 3.51) อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ65) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีประสิทธิภาพ 81.65/78.33 ตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ นั่นแสดงว่าการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาสามารถ
พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา พรหมภักดี (2556) ได้วิจัยพบว่า
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนักเรียน โดยใช้ ชุดการเรีย นรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ ในแนวตรง กลุ่ม สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่อ งการเคลื่ อนที่ ของวั ต ถุ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 มี ค วามสามารถในการคิด แก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่กาหนดไว้ นั่นแสดงว่าการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสุทธิ์ ตรีเงิน (2550:69-78) ได้วิจัยพบว่า การพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
2. ครูผู้สอนต้องอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาให้เข้าใจและชัดเจน
3. ครูผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกพฤติกรรมในแบบประเมินทุกครั้งเพื่อนาผลของ
การบันทึกนั้นมาปรับปรุง และพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
4. ครูควรเสริมแรงให้นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอและอาจมีการ
เสริมแรงเป็นระยะอย่างเหมาะสม
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีหลายขั้นตอน ควรมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา
6. ครูผู้สอนควรปรับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลการเรียนรู้ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ และ กลุ่มสาระอื่น ๆเช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
2. ควรศึกษาผลการเรียนรู้ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้รูปแบบหรือเทคนิคอื่น ๆ
3. การจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาควรเริ่มจัดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาในระดับ ประถมถือเป็นช่วงสาคัญ
ของเด็กในการเรียนรู้ทักษะชีวิต และพัฒนาการต่าง ๆทางด้านสติปัญญาเป็นช่วงที่การทางานของสมองมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วและเต็มที่
4. การจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาในขั้นตอนการทากิจกรรมครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างถ่องแท้ และครูให้ความช่วยเหลือเมื่อจาเป็น
5. การจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาในขั้นตอนการทากิจกรรมครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และ 2) เปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มกลุ่มประชากรตามการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan
จานวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .872 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติค่าที
ผลการวิจัย พบว่า
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมมีการให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้า นที่มีการให้ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้า น
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Characteristics) ส่วนด้านที่มีการให้ความสาคัญรองลงมาคือ ด้านความรู้ (Knowledge)
และด้านทักษะ (Skills)
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความสาคัญของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในภาพรวม และ รายด้านทั้ง 3 ด้าน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทางาน พบว่าไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : สมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The purpose of this research was to 1)study competencies of school administrators
following the opinions of the teachers under Narathiwat Provincial Administration
Organization and to 2)compare competencies of school administrators following the
opinions of the teachers under Narathiwat Provincial Administration Organization which
were classified by gender, age, educational background and work experience. The sample
of 113 persons were chosen at random using Krejcie and Morgan table. The data collection
tools used in this research is 5-point Likert scale questionnaire with the reliability score at
.872. The statistics used in this research are Frequency, Percentage, Mean, Standard
Deviation and t-test.
Findings of the study were ;
1. The overall competencies of school administrators under Narathiwat Provincial
Administration Organization was evaluated at high level. The qualification supporting overall
competencies at the highest level was Characteristics, following by Knowledge and Skills.
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2. The overall comparison between the opinions and competencies of school
administrators under Narathiwat Provincial Administration Organization, and when
considering each of 3 sides classified by gender, age, educational background and work
experience were considered not different.
Keywords : Competencies school administrators

บทนา
ในการจั ดการศึกษายุ คปั จ จุ บั น ผู้ บ ริหารสถานศึกษาต้ องมี วิสั ย ทั ศน์ และมี ความคิด ริเริ่ม สร้า งสรรค์
สามารถก าหนดเป้ า หมายของโรงเรี ย นและวางแผนพั ฒ นาโรงเรี ย นได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี ป ระสิ ท ธิ พ ลและมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารจัดการในแนวใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการคิด
การจัดการ การวิจัยและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจแนวคิดของการกระจายอานาจ และการบริหารในระดับ
โรงเรี ย นได้ อ ย่ า งชั ด เจนมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น มี ค วามสามารถในการท างานในรู ป
คณะกรรมการ และสามารถทางานอย่างโปร่งใสได้ มีทักษะในการทางานร่วมกับชุมชน มีความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะในการประเมินผลงาน การประกันคุณภาพและการรายงานต่อ
สาธารณชน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2547 : 9)
และจากผลการวิจัย เรื่อง การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พิชิต ฤทธิ์
จรูญ และ คณะ, 2554:89) พบว่า ปัจจัยส่งเสริมต่อการจัดการศึกษาคือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นามีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นและมีกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาที่ดี ในขณะที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาขาดวิสัยทัศน์ ความ
ตระหนักและความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เป็นปัจจัยอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550:121) ซึ่งพบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประสบความสาเร็จ คือปัจจัยด้านผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเป็นทีมเดียวกันและมีโอกาสได้
บริห ารงานอย่ า งต่ อ เนื่ อง ฝ่ า ยบริห ารมี ที ม งานที่ เ ข้ม แข็ ง บุ คลากรทางการศึก ษามี ความเข้ า ใจและมี ความรู้
ความสามารถทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้บริหารมีลักษณะที่
ตรงกันข้ามกับข้อค้นพบนี้ก็ย่อมเป็ นอุปสรรคต่อการจัด การศึกษาได้เช่นกัน ข้อค้นพบในประเด็นนี้ ชี้ให้เห็นว่ า
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นามีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นของผู้บริหารเป็นสิ่งสาคัญที่มีผลต่อการจัด
การศึกษา
แนวคิดเรื่อง “สมรรถนะ” (Competency) จึงมีความสาคัญและถือเป็นหัวใจของการบริหารทรัพยากร
บุคคลในปัจจุบันทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและความสาเร็จในการบริหารโรงเรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร โดยผู้บริหาร
โรงเรียนในยุคของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ เนื่องจากโรงเรียนเป็น
หน่วยงานแรกที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนแก่กุลบุตรกุลธิดา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นา (Leader) ผู้บริหาร
จาเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Characteristics) (McClelland, 1973 : 13)
จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อ
นาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การทางาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยศึกษา
ตามกรอบแนวคิดของ David C. McClelland (1973 : 13) จานวน 3 ด้าน ประกอบไปด้วย สมรรถนะด้านความรู้
(Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และด้านบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล (Characteristics) รายละเอียดดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ประสบการณ์การทางาน

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส จานวน 3 ด้าน
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะ
3. ด้านบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จานวน 6
โรงเรียน ประชากรทั้งสิ้น 157 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มกลุ่มประชากรตามการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan (1970:608610) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 113 คน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อโรงเรียน จานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
รายชื่อโรงเรียน
ประชากร
โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี)
47
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮีเล)
27
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง)
29
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาปงตาโก๊ะ)
13
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)
14
โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน)
27
รวม
157

กลุ่มตัวอย่าง
34
19
21
10
10
19
113
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
แบบสอบถาม เรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม มี 5 ข้อคาถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การทางาน ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นข้อคาถามที่มุ่งศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
(Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Characteristics)
ลักษณะของแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ ประกอบด้วยข้อคาถามที่เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร จานวน
55 ข้อ โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ประมาณค่าคะแนนตามระดับความสาคัญของสมรรถนะ ดังนี้
5
หมายถึง
ท่านให้ความสาคัญกับสมรรถนะนี้มากที่สุด
4
หมายถึง
ท่านให้ความสาคัญกับสมรรถนะนี้มาก
3
หมายถึง
ท่านให้ความสาคัญกับสมรรถนะนี้ปานกลาง
ท่านให้ความสาคัญกับสมรรถนะนี้น้อย
2
หมายถึง
1
หมายถึง
ท่านให้ความสาคัญกับสมรรถนะนี้น้อยที่สุด
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ดังนี้
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไป ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ
2. น าผลการศึ ก ษามาสร้ า งแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยจ าแนก
รายละเอียดเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Characteristics)
3. เสนอโครงร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและขอ
คาแนะนาเพิ่มเติม
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถามเป็นรายข้อคาถาม โดยการหาดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา IOC (Index of
Item Objective Congruence) ทั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .67-1.00
5. นาแบบสอบถามที่หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วไปปรับปรุงเพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
6. นาแบบสอบถามไปทดลอง เพื่อทดสอบค่าความเชื่อมั่น(Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดสอบกับ
จากกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อทาการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธี
ของ Cronbach’s Alpha เพื่อทาการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) โดยค่าระดับความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเท่ากับ .872
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. น าแบบสอบถามพร้อมหนั ง สื อขอความร่ ว มมื อในการตอบแบบสอบถามไปแจกให้โ รงเรีย นทั้ ง 6
โรงเรียน โดยผู้วิจัยนัดหมายวันเพื่อเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง ได้กลับมาจานวน 113 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100
3. นาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ตามค่าสถิติที่กาหนดไว้
5. สถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามตรวจสอบรายการ(Check List) สารวจข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละประกอบตาราง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Characteristics) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลความหมายค่าเฉลี่ยจากเกณฑ์
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 100) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ท่านให้ความสาคัญกับสมรรถนะนี้มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ท่านให้ความสาคัญกับสมรรถนะนี้มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ท่านให้ความสาคัญกับสมรรถนะนี้ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ท่านให้ความสาคัญกับสมรรถนะนี้น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ท่านให้ความสาคัญกับสมรรถนะนี้น้อยที่สุด
และวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู จาแนก
ตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน โดยการใช้ค่า t-test

ผลการวิจัย
1. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รายด้าน และภาพรวม (n = 113)
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
1. ด้านความรู้ (Knowledge)
2. ด้านทักษะ (Skills)
3. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Characteristics)
ภาพรวม

̅

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

4.22
4.18
4.51
4.30

.157
.110
.126
.089

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ใน
ภาพรวมมี ก ารให้ ค วามส าคั ญ อยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅= 4.30) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นที่ มี ก ารให้
ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Characteristics) (̅= 4.51) ส่วนด้านที่มีการให้
ความสาคัญรองลงมามี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge) และด้านทักษะ (Skills) (̅= 4.22 และ 4.18)
ตามลาดับ
2. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ต่อความสาคัญของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในภาพรวม และ
รายด้านทั้ง 3 ด้าน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน พบว่าไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
เป็นการวิจัยเชิงสารวจเกี่ยวกับระดับความสาคัญของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Characteristics) ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายผลดังนี้
1. สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความสาคัญของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
ความรู้ โดยเรียงลาดับความสาคัญไว้ 3 ลาดับ ดังนี้ 1) มีความรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) มีความรู้ในด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา และ 3) มีความรู้ในหลักและกระบวนการบริหาร
การศึกษา
สมรรถนะด้านความรู้ทั้ง 3 ข้อนี้ ส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่มีความจาเป็นในการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าสภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีจานวน 6
โรงเรียน และทุกโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นมาจากการ
เลื อกตั้ง ฉะนั้ นผู้ บริหารแต่ล ะชุ ดก็จ ะต้ องมีน โยบายด้ านการศึกษาที่ ชัด เจน และมอบหมายให้แต่ล ะโรงเรีย น
ดาเนินการให้สาเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางไว้ ซึ่งผู้บริหารแต่ละโรงเรียนจะต้องอาศัยความรู้
ในด้านหลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารเป็นแนวทางในการบริหาร ประกอบกับ ที่ตั้งของจังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
มีความหลากหลายวัฒนธรรม ในเรื่อง ภาษา วัฒนธรรม เชื้อชาติ สังคมความเป็นอยู่ ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมี
สมรรถนะด้านความรู้ดังกล่าวประกอบกับการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ด้านมาตรฐานความรู้ของ
คุรุสภา ที่กาหนดมาตรฐานไว้ 10 ด้านนั้นสอดคล้องกับผลการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกมาตรฐานความรู้บางตัวที่
สอดคล้องกับผลการวิจัย มาดังนี้ 1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3) การบริหารจัดการการศึกษา และ4) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา, 2548) และสอดคล้องกับ อนัญญา พยัคฆ์หาญ(2552:64) ที่ทาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า ด้านความรู้ (Knowledge) ในภาพรวมมีความสาคัญระดับ
มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า ผู้ บ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนในเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 4 ให้
ความส าคัญตามระดับ ดังนี้ ระดับสู ง ได้แก่ 1) การมีความรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) การมีความรู้ในด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา และ3) การมีความรู้ในหลักและกระบวนการ
บริหารการศึกษา
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2. สมรรถนะด้านทักษะ (skills) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสาคัญของสมรรถนะ
ด้านทักษะ โดยเรียงลาดับความสาคัญไว้ 3 ลาดับ ดังนี้ 1) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเชิงคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 2) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่
เหมาะสมตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพครู 3)สามารถบริหารจัดการงบประมาณ การเงินและบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนจานวนมาก ที่มีข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เสื่อมเสีย
ขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในเรื่องการผิดวินัยอย่างร้ายแรง เช่น การทุจริตต่อหน้าที่
คอรัปชั่น ประพฤติมิชอบ ความไม่เป็นธรรมในการบริหารงาน มีปัญหาเรื่องชู้สาว ละเมิดทางเพศต่อนักเรียน ทั้งที่มี
ข่าวออกสู่สาธารณะ และที่เป็นข่าวในสังคมวงแคบ อีกส่วนก็คือผู้บริหารที่ขาดทักษะ ประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษา อีกทั้งผู้บริหารรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีอายุน้อย จึงทาให้ประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จาก
ความขัดแย้งในการบริหารงานในสถานศึกษาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็น
อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ทาให้ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าทักษะดังกล่าวมีความสาคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เยาวณี เสมา (2549 : 68 – 75) ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์กรอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นคุณลักษณะที่
จาเป็นและทาให้ผู้บริหารส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จ โดยระบุเป็นลักษณะที่ดี หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย
ประกอบไปด้วยสมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) บุคลิกลักษณะ (Personal Characteristic)
และพบว่าทักษะที่จาเป็นของผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 3 ทักษะ คือ ทักษะเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Skills) ทักษะ
เชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) และทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skills)และสอดคล้องกับ อนัญญา พยัคฆ์
หาญ(2552:65) ที่ทาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรีย นเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
พบว่า ด้านทักษะ (Skills) ในภาพรวมมีความสาคัญระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 ให้ความสาคัญ ตามระดับ ดังนี้ ระดับสูง ได้แก่ 1) การปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในเชิงคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 2) ส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพครู 3) สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน และบัญชีได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Characteristics) ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ ใ ห้
ความสาคัญของสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มากที่สุด โดยเรียงลาดับความสาคัญไว้ 3 ลาดับแรก ดังนี้ 1)
มีคุณธรรม จริยธรรม 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 3) มีความรับผิดชอบ
อาจเนื่องมาจาก สภาพสังคมในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นสังคม
ขนาดเล็ก แต่ละโรงเรียนมีความใกล้ชิดกับผู้ปกครอง และชุมชน อีกทั้งโรงเรียนในสังกัดก็มีการทางานร่วมกันอยู่
เสมอ ทั้งในระดับผู้บริหารและครูผู้สอน ทั้งในเรื่องงานวิชาการ งบประมาณ อัตรากาลัง หรือการทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี อีกทั้งการร่วมกันจัดกิจกรรมภายในชุมชน เช่นกิจกรรมวันสาคัญของแต่ละศาสนา เป็นต้น ทาให้ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จะต้องมีคุณลักษณะส่วนบุคคล
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือ ความศรัทธาให้แก่
ผู้ปกครอง ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนกันมากๆ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ทางาน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ งสอดคล้องกับที่คุรุสภาประกาศมาตรฐานการปฏิบัติตนหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ผู้บริหารต้องมี ดังนี้ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3)จรรยาบรรณ
ต่อผู้รับบริการ 4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา,
2548) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เยาวณี เสมา (2549 : 68 – 75) ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์กรอบสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นคุณลักษณะที่จาเป็น และทาให้ผู้บริหารส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จ โดยระบุเป็น
ลักษณะที่ดี หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านบุคลิกลักษณะที่พบว่าผูบ้ ริหารที่ประสบผลสาเร็จต้องมีคุณลักษณะ
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คือมีความยุติธรรม มีความมุ่งมั่น การอุทิศตนเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มานพ สุขเกษม (2545:บทคัดย่อ) เรื่องการศึกษาทัศนะของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสมรรถนะของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุทธยาที่พบว่า ผู้บริหารและครูเห็น
ว่า สมมรรถนะที่สาคัญของผู้บริหารคือ ความยุติธรรมและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
1. ด้านความรู้ (Knowledge)
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในด้าน
ความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ การมีความรู้ในด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา และการมี
ความรู้ในหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา เพื่อให้
ผู้บริหารมีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา เหมาะสมต่อการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และ
เสริมสร้างการเป็นที่ยอมรับต่อองค์กร ผู้ปกครอง และชุมชน
2. ด้านทักษะ (Skills)
ผลการวิจัย พบว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในด้าน
ทักษะ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากกับสมรรถนะด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบริหาร
การศึกษา เช่น ความสามารถในการเป็นผู้นาในการกาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการบริหารการศึกษา
ความสามารถในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงควรจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดให้มีการศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาที่มีผลของการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็จ ให้แก่กลุ่มผู้บริหาร
และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถนาความรู้ และประโยชน์ที่ได้จากการสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน มาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของตนเองได้ ทั้งนี้ควรมีการจัดโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง มี การประเมิ นผลเป็ น ระยะๆ เพื่ อน าผลการประเมิ น มาปรับปรุง แก้ไ ข เพื่ อให้เกิด ผลสั ม ฤทธิ์ ในการ
ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
3. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Characteristics)
ผลการวิจัย พบว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในด้าน
คุณ ลั กษณะส่ว นบุ คคล ผู้ต อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่ อสั ต ย์ สุจ ริต ความ
รับผิดชอบ การมีวินัยในการทางาน การมีความเห็นอกเห็นใจ มีความเมตตากรุณา ความยุติธรรม มีกิริยา วาจา
สุภาพ และเหมาะสมกับกาลเทศะ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีความสง่า และภูมิฐาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ควรจัดโครงการ ดังนี้
3.1 จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยเชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ
จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพมาพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลิกภาพของผู้บริหารดี ขึ้น อีกทั้งช่วยให้ภาพลักษณ์ของ
ผู้บริหารดูดีขึ้นและน่าเชื่อถือ ศรัทธา
3.2 จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ควรมีการจัดอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขโครงการให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ควรมี
การทาวิจัยครั้งต่อไปในเรื่องต่อไปนี้
1. ศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส
2. ศึกษาสมรรถนะการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส
3. ศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
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ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
Teachers’ Opinions on Human Development in School of Chibadan District Under the
Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ภัทรศิริ ควรคิด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.กฤษณะ บุหลัน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของ
อาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็น ของครูที่มีต่ อการพัฒนาบุ คลากรในโรงเรียนของอาเภอชัย บาดาล สัง กัด สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนของอาเภอ
ชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จานวน 200 คน ได้มาจากวิธีสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. ครูมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง และด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยชัาดาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ครูที่มีเพศ อายุ และ
ประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ น ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน มากกว่าครูที่มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความคิดเห็น , การพัฒนาบุคลากร
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ABSTRACT
The purposes of the study were :1) to determine teachers’ opinions on human
development in school of Chibadan district under the Office of Lopburi Primary
Educational Service Area 2 and, 2) to compare Teachers’ Opinions on Human
Development in School of Chibadan District Under the Office of Lopburi Primary
Educational Service Area 2 classified by personal factors. The study sample consisted of
200 parents. The research instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability
index of 0.92. The analysis of data was accomplished by computation of the frequency,
percentage, mean, standard deviation, T-test and One-way ANOVA Analysis.
Based on finding of study was concluded that :
1. teachers’ opinions on human development in school of Chibadan district under the
Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2 overall was at high level. However
when taking each aspect into consideration found that every aspect was also at high level.
2. In comparison teachers’ opinions on human development in school of Chibadan
district under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2 by personal
factors, there was no difference in the level of opinions on human development to sex, age
and experience but education different there wasschool personnel development the
difference was statistically significant at the 0.05 level.
Keyword : Opinions , Human Development

บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาทาให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนคนได้รับ
การพัฒนาเพื่อทาให้เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถ
ด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ ในสั ง คมได้ อ ย่ า งเป็ น สุ ข (ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง ชาติ 2543:1) ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
จึงเป็นแม่บทในการปฏิรูปการศึกษาของไทยมี ความมุ่งหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็ น คนดี มี่ ค วามสามารถและอยู่ ร่ว มกั น กับ สั ง คมอย่ า ง มี ความสุ ข ซึ่ ง ตามบทบั ญ ญั ติ ของพระราชบั ญ ญั ติ ไ ด้
กาหนดให้ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6)
นั้ น มี ห ลั ก การส าคั ญ คื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (มาตรภาพ
65) จะต้องมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับและประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร
ประจาการอย่างต่อเนื่อง
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้
สังคมปัจจุบันต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายกับ
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจัยสาคัญที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทาให้ศักยภาพ
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ที่มีอยู่ในตัวบุ คคลได้รับการพัฒ นาอย่า งเต็ มที่ ทาให้เป็ นคนที่รู้จั กคิด วิเคราะห์ รู้จักแก้ปั ญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งมีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, หน้า 1)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ดาเนินการ เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.25522561) โดยกาหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2561 คนไทยยุคใหม่จะมีคุณลักษะดังนี้สามารถเรีย นรู้ด้วยตนเอง มี
ความสามารถในการสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกรังเกียจการทุจริตและสามารถก้าวทันโลก การเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ(ถวัลย์ มาศจรัส,2553)
โรงเรียนในอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ก็เป็ น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนเรื่องการให้การศึกษาอันเป็นการให้บริการที่สาคัญที่สุด ดังนั้น บุคลากรใน
วงการศึกษาโดยเฉพาะครู - อาจารย์ ในโรงเรียนสมควรได้รับการพัฒนาด้วยเหตุผลดังนี้ พนัส หันนาคินทร์(อ้างถึง
ในประภาภรณ์ เตะหนอน. 2555 : 15-16) จุดประสงค์จุดแรกในการพัฒนาบุคลากรนั้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น จึงจาเป็นต้องปรับปรุงผู้ปฏิบตั ิงานให้สามารถทางานได้สอดคล้องกันด้วยคุณภาพทัดเทียมกัน และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนย่อมขึ้นกับความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยความสามารถนั้นจะ
เพิ่มขึ้นได้ โรงเรียนจะต้องให้โอกาสแก่บุคลากรในการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็น
กิจกรรมที่ต้องกระทาตั้งแต่เริ่มเข้าทางานจนกระทั่งออกจากงาน โรงเรียนมีหน้าที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่างๆ
ทั้งเพื่อเตรียมคนไปรับหน้าที่ใหม่ และปรับปรุงงานที่ทาอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งรูปแบบเป็นคณะและ
รายบุคคล ในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรมีอยู่หลายวิธี วิธีที่เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย มีดังนี้
การฝึกอบรมในห้องเรียน การสอนงาน การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน โปรแกรมพี่เลี้ยง การเพิ่มคุณค่าในงาน การ
เพิ่มปริมาณงาน การมอบหมายโครงการ การหมุนเวียนงาน การให้คาปรึกษาแนะนา การติดตาม/สังเกต การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเป็นวิทยากรภายใน การดูงานนอกสถานที่ การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ การประชุม/ สัมมนา
การให้ ทุ น การศึกษา (อาภรณ์ ภู่ วิ ทยพั น ธุ์ , 2552: 1-12) นอกจากนี้ การพั ฒนาบุ คลากรในโรงเรีย น ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นมีวิธีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 4 วิธี คือ การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน การพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาด้วยตนเอง การพัฒนากระบวนการบริหาร (ประภาภรณ์ เตะหนอน, 2555: 24 -26)
การพัฒนาบุคลากรเป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ
ท างานดี ขึ้ น มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถ แนวคิด ทั ก ษะ บุ ค ลิ ก ภาพ วิ สั ย ทั ศน์ และ
ประสบการณ์ในการท างานเพื่อเตรียมบุคลากรสาหรับรองรับ ความเปลี่ ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดาเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับงานทีแ่ ต่ละคนปฏิบตั ิ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กรและวิชาชีพของบุคลากรเอง ผลที่ได้รับจากการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาจะช่วยให้เกิดความ
มั่นใจในการทางาน บุคลากรมีขวัญกาลังใจดี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์สาหรับบริหาร
โรงเรียน ในการบริหารงานโดยจั ดคนให้เหมาะกับงานในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง จะทาให้บุคลากรทุกฝ่า ยทุ กคน
ปฏิบัติงานได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีวิธีการดาเนินการ 4 ด้าน ดังนี้ การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมที่ให้
ความรู้ ประสบการณ์ และปรับปรุงทัศนคติในการทางานและการสอนงาน และให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน ซึ่งเป็น
การส่งบุคคลไปพัฒนาภายนอกหน่วยงาน หน่วยงานได้พิจารณาส่งบุคคลไปเฉพาะหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานจริง ๆ สามารถดาเนินงานได้อย่างมีระบบ สามารถพัฒนาบุคลากรได้เป็นจานวนมาก การพัฒนาบุคลากร
โดยกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการจัดให้บุคลากรได้พัฒนาความสามารถ หรือพัฒนาความรู้ความชานาญ หรือ
ความเข้าใจจากการปฏิบัติงาน แนะนาชี้แจง การศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน การมอบหมายให้ไปค้นคว้าการ
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มอบหมายให้ร่วมประชุมสัมมนา เป็นวิทยากรเขียนบทความ หรือเอกสารหมุนเวียนหรือการโยกย้ายสับเปลี่ยน
ตาแหน่ ง การพั ฒนาด้ วยตนเอง การที่หน่ว ยงานจั ดหรือส่ง เสริม ให้บุ คคลได้พั ฒนาตนเองเช่น การศึกษาคู่มื อ
ปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าประกอบการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อนอกเวลา การเข้าหลักสูตรฝึกอบรม การประชุม
ทางวิชาการ การดูงาน และการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดเรื่อง
ผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศหนึ่ง การพัฒนาทีมงาน พัฒนาการทางานร่วมกัน การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548 : 6)
การพัฒนาบุคลากรไม่เพียงแต่จะทาให้คนมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทางานดีขึ้นเท่านั้น ยัง
ส่งผลของงานให้สูงขึ้น อันมีอีกทางหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ ความรู้ ความชานาญย่อมลดลงเป็นธรรมดาหรือบอบ
บางที่การทางานจาเจอยู่เสมอๆ งานที่ทาก็จะกลายเป็นความเบื่อหน่ายได้เหมือนกันการได้ออกมาเพื่อร่วมสัมมนา
ฝึกอบรม ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวทั้งภายนอกสถาบันเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและ
กัน ทาให้บรรยากาศในการทางานดีขึ้นกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่องค์กรหรือสถาบันควรพิจารณาเพื่อพัฒนาให้
บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ แนวคิด และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนางานเดิมหรืองานใหม่ และศักยภาพของคนในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้ได้ผลสูงสุดตามที่
หน่วยงานต้องการ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ของ
อาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึก ษาความคิด เห็น ของครูที่ มี ต่ อการพั ฒ นาบุ คลากรในโรงเรีย นของอ าเภอชั ย บาดาล สั ง กั ด
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัด
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

สมมติฐานของการวิจัย
1. ครู ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แตกต่างกัน
2. ครู ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แตกต่างกัน
3. ครู ที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แตกต่างกัน
4. ครู ที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัย
บาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามแนวทฤษฎีของเดมมิ่ง (Deming Circle) หรือ
วงจร PDCA ซึ่ ง เป็ น กระบวนการการปฏิบั ติ ง านที่ มี การตรวจสอบตนเอประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนได้ แ ก่ ด้ า น การ
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง และด้านการพัฒนา
กระบวนการบริหาร จากแนวคิดดังกล่าวสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบที่ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

การพัฒนาบุคลากร
1. ด้านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
2. ด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
3. ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง
4. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร

1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ประสบการณ์ทางาน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตในการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอ
ชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มี 4 ด้าน คือ
1.1 ด้านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
1.3 ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง
1.4 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จานวน 465 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) ได้จานวน 200 คน โดยใช้ตาราง
กาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (อ้างถึงใน คณาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและ
อุดมศึกษา, 2555: 132)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง และด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร

ประโยชน์ของการวิจัย
ผลของการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดังนี้
1. ทราบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และสามารถนาข้อมูลที่ได้นั้นมาประกอบการพิจารณาในการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียน
2. น าผลการวิจั ยมาเป็ น แนวทางในการกาหนดนโยบายการพั ฒนาบุ คลากรเพื่อให้โ รงเรีย นในสัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
3. นาผลวิจัยมาวางแผนการบริหารจัดการเพื่อให้บุคลการในโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

245

นิยามศัพท์
1. ความคิดเห็นของครู หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของครูผู้ทาหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของอาเภอ
ชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะในการทางานดีขึ้น ซึ่งมีวิธีการดาเนินการ 4 ด้าน ดังนี้
3. ด้ า นการฝึ ก อบรม/ศึ ก ษาดู ง าน หมายถึ ง วิ ธี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ใ ห้ ค วามรู้
ประสบการณ์ และปรับปรุงทัศนคติในการทางานและการสอนงาน และให้บุคลากรได้อบรม / ศึกษาดูงาน ซึ่งเป็น
การส่งบุคคลไปพัฒนาภายนอกหน่วยงาน หน่วยงานได้พิจารณาส่งบุคคลไปเฉพาะหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานจริง ๆ สามารถดาเนินงานได้อย่างมีระบบ สามารถพัฒนาบุคลากรได้เป็นจานวนมาก
4. ด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่หน่วยงานจัดให้บุคลากรได้พัฒนาความสามารถ
หรือพัฒนาความรู้ความชานาญ หรือความเข้าใจจากการปฏิบัติงาน แนะนาชี้แจง การศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน
การมอบหมายให้ไปค้นคว้าการมอบหมายให้ร่วมประชุมสัมมนา เป็นวิทยากรเขียนบทความ หรือเอกสารหมุนเวียน
หรือการโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง
5. ด้า นการพั ฒนาด้ วยตนเอง หมายถึง การที่ หน่วยงานจัด หรือส่ง เสริมให้บุคคลได้พัฒ นาตนเองเช่ น
การศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าประกอบการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อนอกเวลา การจัดทาผลงานทาง
วิชาการ การเข้าหลักสูตรฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ การดูงาน
6. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร หมายถึง การจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การ
พัฒนาทีมงาน พัฒนาการทางานร่วมกัน การบริหารโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
7. โรงเรียนในอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 หมายถึง
โรงเรียนในอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การทางาน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง และด้านการพัฒนา
กระบวนการบริหาร
โดยเป็นลักษณะของคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ท
(Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99-100 ) ดังนี้
ค่าน้าหนักคะแนน 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับ
มากที่สุด
ค่าน้าหนักคะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในมาก
ค่าน้าหนักคะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในปานกลาง
ค่าน้าหนักคะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในน้อยค่าน้าหนัก
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในน้อยที่สุด
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จากนั้นกาหนดเกณฑ์แปลค่าของคะแนนดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือรับรองจากศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อออก
หนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามพร้อมด้วยหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลส่ง ให้กับครูผู้สอนใน
โรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยขอความร่วมมือไป
ยั ง ผู้ อานวยการโรงเรีย นในอ าเภอชั ย บาดาล สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษาลพบุ รี เขต 2
ช่วยเหลือในการแจกและเก็บแบบสอบถาม
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
4. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจนับจานวน และตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ
5. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาให้คะแนนตามที่กาหนด

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดาเนินการดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่งครบถ้วนและสมบูรณ์
2. นาแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส
3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์
การทางาน ในเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใช้ความถี่ (frequency) และร้อยละ (present)
4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล
สัง กัด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุ รี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X )และค่า ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมผลการวิเคราะห์ ที่ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
กาหนดค่าเฉลี่ย ตามระดับผลความพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99-100) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับน้อยที่สุด
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษาใช้การวิเคราะห์
โดยการทดสอบค่า t-test
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6. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตาม อายุ และประสบการณ์ในการทางาน
วิเคราะห์ โดยค่า One – way Analysis of variance ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง
นาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ใช้ทดสอบโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison )

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ครูมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง และด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านสามารถอธิบายได้ดังนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ด้านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย ข้อ 9 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน สรุป
รายงานผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 1 จัดให้มีการสารวจความต้องการก่อน
จัดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน และข้อ 10 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เผยแพร่ข้อมูล โดยบรรยายสรุป
ให้แก่ผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
1.2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย ข้อ 10 จัดให้มีการนิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 4 จัดหาเอกสารคู่มือต่าง ๆ ให้ครูได้ศึกษา
การปฏิบัติงาน และข้อ 8 ให้ครูมีส่วนร่วมในการประชุมวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
1.3 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย ข้อ 2 สารวจความต้องการของครูที่ประสงค์จะศึกษา
ต่อ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 4 กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาตนเอง และข้อ
7 ส่งเสริมให้ครูจัดทาผลงานผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
1.4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย ข้อ 5 จัดให้มีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในรูปของ
คณะกรรมการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 3 จัดบุคลากรให้ปฏิบัติงามตามความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ครูในโรงเรียนของ
อาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์การ
ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นมากกว่าครูที่มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่าประเด็นที่น่าสนใจที่ควรนามาอภิปรายมีดังนี้
1. ครูมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกลุ่มครูในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะส่งผล
บวกแก่องค์กร ถ้าองค์กรไม่มีการพัฒนาบุคลากร บุคลากรขาดความรู้ความสามารถไม่มีขวัญในการปฏิบัติงาน ไม่มี
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน และขาดความรับผิดชอบ ต่างคนก็จะยื้อแย่งกันหาประโยชน์จากเงินงบประมาณที่มี
อยู่ หาประโยชน์จากอานาจหน้าที่ซึ่งได้มาโดยตาแหน่งและทะเลาะเบาะแว้งกัน แตกแยกสามัคคี ต่างคนต่างอยู่
และทางานไปวันๆ โดยไม่ร่วมมือกัน โครงการทั้งหลายที่ผู้บริหารวางไว้ก็จะล้มเหลว เพราะมีคนก็เหมือนไม่มี ใน
เมื่อคนเหล่านั้นไม่ร่วมมือและหย่อนสมรรถภาพที่จะนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ องค์กรนั้นก็อาจประสบ
ปัญหาการแข่งขันในระยะยาวได้ และที่สาคัญนั้นผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกลุ่มครูในโรงเรียนของอาเภอชัย
บาดาล สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 ได้ มี ก ารบริ ห ารงานบุ ค ลากรตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2541: 82) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมี
ความรู้ ความสาม มารถ มีทักษะในการทางานที่ดีขึ้น ซึ่งตรงกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง ณัฐฐา ตันสังวร
(2554: 79) ได้กล่าวว่า การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาเป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริ มให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อการดาเนินการด้านบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับขัตติยา พันธุ์ทรัพย์สาร (2554: 79) ได้
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องความต้องการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอบ่ อ
ทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษา
อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับพเยาว์ แสนบุราณ
(2550: 96) ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารหารงานบุ คคลในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
สัง กัดส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาขอนแก่น พบว่า สภาพบริหารงานบุคคลในโรงเรียนที่ จัด การศึกษาระดั บ
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมีความคิดเห็นในด้านการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนากระบวนการ
บริหาร เนื่องมาจาก โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความชานาญ และความสามารถประสบการณ์ ทาให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการพัฒนาทั้งกระบวนการบริหาร
ของผู้บริหาร การพัฒนาด้วยตนเอง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้กับ
บุคลากร การให้รางวัล แรงจูงใจในการปฏิ บัติง าน มีการจั ดฝึกอบรมที่ต รงกับความต้องการของบุคลากรและ
หน่วยงาน อีกทั้งยังมีการนาหลักการทางศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการในปัจจุบัน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านจิตวิญญาณ ทักษะในการทางานและการสร้างความรักและผูกพันต่อ
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โรงเรียนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ทองเรือง (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร ด้านการพัฒนาบุคลากรโดย
การพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการปฏิบัติงาน และด้านการฝึกอบรม ซึ่งอภิปรายในแต่ละด้าน ได้ดังนี้
1.1 ด้านการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะของบุคคล เพื่อที่จะช่วยให้บุคคลนั้นปรับปรุง
และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มี
สมรรถภาพในการทางานที่สูง ทั้งนี้ผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้ศึกษาดูการดาเนินการหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น การดูงานโรงเรียนที่ได้รับยกย่องดีเด่นในการจัดการเรียนการสอน การ
จัดอาคารสถานที่ เป็นการดูงานในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน อาเภอเดียวกัน การนาคณะครูไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
นอกชุมชนหรือแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ถือเป็นการเรียนรู้จากสภาพจริง ซึ่งสอดคล้องกับพงศธร พิทักษ์กาพล (2550:
121) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร ไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรช่วยให้บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถูกต้องมากขึ้น ผิดพลาดน้อยลง และสอดคล้องกับสนิท สายปินตา (2545 : 4344) ได้กล่าวว่า การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษา อาเภอเวียงป่า
เป้า จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดคน
เข้าปฏิบัติงานได้แต่งตั้งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และจัดสรรเข้าปฏิบัติงานโดยยึดระบบคุณธรรม ส่งเสริม
บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎระเบียบของทางราชการ ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยความยุติธรรม ทั้งนี้ครูมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรียงลาดับ 3 ลาดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ มอบหมายให้ครู
ไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เผยแพร่ข้อมูล โดยบรรยาย
สรุปให้แก่ผู้ร่วมงาน และจัดให้มีการสารวจความต้องการก่อนจัดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากการผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกระบวนการสนับสนุนให้
คณะครูทุกระดับได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้พัฒนาความสามารถ หรือพัฒนาความรู้ความชานาญ หรือความเข้าใจจากการ
ปฏิ บั ติ ง าน แนะน าชี้ แจง การศึ ก ษาจากคู่มื อ การปฏิ บั ติ ง าน มอบหมายให้ ไ ปค้ น คว้ า การมอบหมายให้ ร่ ว ม
ประชุมสัมมนา เป็นวิทยากรเขียนบทความ หรือเอกสารหมุนเวียนหรือการโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งและปรับปรุง
คุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้น จึงจาเป็นต้องปรับปรุงผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทางานได้สอดคล้องกันด้วยคุณภาพ
ทัดเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับชูเคน และเชอร์แมน (2540: 11) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการให้
การศึกษา ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ ซึ่งการพัฒนาการนั้นคือ
การพัฒนาการทางานด้านทักษะความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ และพัฒนาการนี้อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการ
ขยายโครงการ หรือการจัดองค์การใหม่ ซึ่งอาจจะเกิดจากองค์การนอกรูปแบบหรือการบังเอิญ อันเกิดจาการ
ทดลองผิดลองถูกได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ทองเรือง (2550: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความคิดเห็น
ของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ครูมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัย
บาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรียงลาดับ 3 ลาดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ให้
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ครูมี ส่ ว นร่ว มในการประชุ ม วิ เ คราะห์ปั ญ หาและแก้ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น จั ด หาข้อ มู ล ข่า วสารที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ปฏิบัติงานใหม่ ๆ ให้ครูได้ศึกษา และจัดหาเอกสารคู่มือต่าง ๆ ให้ครูได้ศึกษาการปฏิบัติงาน
1.3 ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการสรร
หาอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านกระบวนการคัดเลือกมาอย่างดีแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
จึง ต้ องการเห็น บุ คลากรของตนเองมี ความรู้ และทั กษะที่ จ าเป็ น ต่อการปฏิบั ติ ง าน สามารถท างานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดไป จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน
พร้อมที่จะรับผิดชอบงานในตาแหน่งที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนพันธ์ พงษ์เภตรา (2544: บทคัดย่อ) ที่
ได้ศึกษาความต้องการการพัฒนาบุคลากรของสานักงานตรวจราชการในการสนับสนุนการตรวจราชการระดับสานัก
นายกรัฐมนตรี พบว่าบุคลากรของสานักงานตรวจราชการส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาบุคลากร ด้านการให้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ด้านการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ครูมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรียงลาดับ 3
ลาดั บจากมากไปน้อยได้ดังนี้ แจ้งข่าวสารประชาสัมพั นธ์ และส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ จัดให้ครูมี ส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และจัดหาเอกสาร วารสาร คู่มือการปฏิบัติงานให้ครูศึกษาค้นคว้า
1.4 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากกาพัฒนาบุคลากรโดยการนาเทคนิคทางการบริหารมาใช้ ผู้ บริหารจึ งต้ องมี หน้าที่ ดาเนิ นการพัฒนา
บุคลากรโดยอาศัยเทคนิคต่างๆ ซึ่งการบริหารโดยเป้าหมาย จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากร โดยการร่วมกัน
กาหนดเป้าหมายในแต่ละหน่วยงานของตน และเป้าหมายที่กาหนดขึ้นเอง จะมีลักษณะตรงตามความต้องการที่ดี
และลึกซึ้งกว่าการบริหารในหน่วยงานจะบรรลุ ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารงานโดยมี
ส่วนร่วมจะมีลักษณะของการบริหารงาน ซึ่งจัดรูปแบบการบริหารในลักษณะทีมงานหรือทีมผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติจะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และร่วมฏิบัติงา น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของงานนั้นๆ ซึ่งบุคคลที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานนั้นจะมีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอาทิตย์ ดวงวงษา (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยเปรียบเทียบระดับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนขนาด
ต่างกัน พบว่า ในการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ทั้งนี้ครูมีความคิดเห็น ต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของ อาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรียงลาดับ 3 ลาดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็น กล้าแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย จัดเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานและข้อมูลข่าวสารให้เพียงพอ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จากผลผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัย
บาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ครูใน
โรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่มีเพศ อายุ และ
ประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนของอาเภอชัยบาดาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอาเภอชัยบาดาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับ
ความคิดเห็นมากกว่าครูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อาจสืบเนื่องมาจากหน่วยเหนือหรือหน่วยงานต้นสังกัดได้กาหนดวิธีการในการพัฒนาบุค ลากรไว้เป็น
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กรอบเป็ นแนวทางปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมที่ชัด เจน และให้แต่ละโรงเรียนได้จัดกิจ กรรมพัฒ นาบุคลากรดัง นี้
กิจกรรมการฝึกอบรม การส่งบุคคลไปศึกษาดูงาน การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาด้วยตนเอง และ
การพัฒนากระบวนการบริหาร ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจจะเป็นสาเหตุให้ข้าราชครูที่มีเพศต่างกัน ก็ย่อมที่จะรับรู้ต่อ
กิจ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุ รี เขต 2 ไม่ แตกต่ า งกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนราลักษณ์ พันชะสา (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาพัฒนา
บุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีเพศต่างกันมีปัญหาการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่าง
ซึ่งสอดคล้องกับขัตติยา พันธุ์ทรัพย์สาร (2546: 6) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน สังกัด
สานักงานการประถมศึกษา อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน สังกัด
สานักงานการประถมศึกษา อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามประเภทโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจาณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์ทางาน 20 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร ในด้านการพัฒนาด้วย
ตนเองสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ทางานต่ากว่า 10 ปี ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่าง อาจเนื่องมาจาก ประสบการณ์หรือ
ระยะเวลาการรับ ราชการมี ผ ลต่อการแสดงความคิด เห็น ในการบริหารงานบุ คคลมากเมื่ อผู้บ ริหารและครูที่ มี
ระยะเวลาการรับราชการต่างกัน จึงมีทัศนะต่อการบริหารงานบุคคลแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณรงค์ ศรีละมุล (2547: 112) ได้ทาการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริการงานบุคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคลากรของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีการปฏิบัติตามกระบวนการ
บริหารงานบุคลากรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งนี้
1. ด้านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับ ความต้องการของบุคลากร โดยคานึ งถึงความแตกต่างในเรื่องเพศ ประสบการณ์ และควรน า
แนวทางต่อไปนี้ไปอบรม ควรจัดหางบประมาณให้เพียงพอ จัดให้มากครั้งเพื่อทุกคนจะได้มีโอกาส ควรจัดให้บุคคล
เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ ส่งเสริมให้มีการอบรมและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันทางการศึกษา หลักสูตร ทุก
ระดับ ทั้งที่ใช้ระยะสั้นและระยะยาว ควรจัดให้ไปศึกษาดูงานมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อนาประสบการณ์ตรงมาพัฒนางานใน
หน้าที่ ทั้งในสังกัดและต่างสังกัด ตลอดจนรวมไปถึงให้ มีการวางแผน การควบคุม กากับติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
และควรประสานงานประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
2. ด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรนา
แนวทางต่อไปนี้นาไปปรับปรุง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่ ควรจัดให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วม
จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงานอย่างชัดเจน และให้
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการเรียนรู้งาน ให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น
จัดการนิเทศและติดตามผล
3. ด้านการพัฒนาด้วยตนเองสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรนาแนวทาง
ต่อไปนี้ เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจต่างๆ เพื่อให้มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จัดให้มีกิจกรรมหรือสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจต่างๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ
เพื่อการพัฒนาตนเอง จัดให้มีการอบรมและเลือกสรรวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมให้มากครั้งและชัดเจน
เช่น จัดทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา สนับสนุนให้มีการศึกษาโดยการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ รวมทั้ง
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สนับสนุนให้มีการจัดทาผลงาน นอกจากนี้ควรส่งเสริมด้านงบประมาณให้เพียงพอ ให้มีการติดตามและประเมินผล
รวมถึงจัดให้มีตารา เอกสาร อย่างเพียงพอ และทั่วถึง
4. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรนา
แนวทางต่อไปนี้นาไปปรับปรุ งพัฒนางานการพัฒนากระบวนการบริหาร ได้แก่ นากระบวนการการบริหารโดย
วัตถุประสงค์ และการบริหารโดยมีส่วนร่วมมาบริหารจัดการให้มากยิ่งขึ้น โดยปฏิบัติงานให้จริงจัง จัดให้เป็นระบบ
ให้การศึกษา สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาโดยใช้ระบบจัดประชุม สัมมนา อบรม เพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกคนรู้
จุดมุ่งหมาย ความสาคัญและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการจัดระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการพัฒนาและการธารงรักษา
บุคลากร ด้านการรักษาระเบียบวินัยและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารงานบุคคล
2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษาของรัฐบาลและสถานศึกษาของเอกชน ในจังหวัดลพบุรี เพื่อ
นาผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในจังหวัดลพบุรี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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