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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจ าแนกตาม เพศ 
ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารและครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 18 โรงเรียน จ านวนผู้บริหาร 58 คน ครู 809 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริหารและครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 269 คน 
ได้มาโดยวิธีเปิดตารางของ (Louis Cohen และคณะ 2011) ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารจ านวน 39 คน และครูผู้สอน จ านวน 230 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 60 ข้อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 ค่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.29 – 0.80 และค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach ได้ค่า 0.97 สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว เมื่อพบความแตกต่าง จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของ Least-Significant Different (LSD) 
ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจ าแนกตาม เพศ 
ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ผู้บริหาร ครูที่มีเพศ และขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
ไม่แตกต่างกัน  
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   2.2 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สูงกว่าครูผู้สอน 3) ผู้บริหารและครูที่
ประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และ 21 ปีขึ้นไปมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากกว่าผู้บริหารและครู
ที่มีประสบการณ์ท างาน 1-10 ปี 
 
ความส าคัญ : การมีส่วนร่วม,การประกันคุณภาพ 
 
Abstract 

 This researcher were to study : 1) the levels of participation of administrators and 
teachers in quality assurance at secondary schools in Prachuap Khiri Khan province; and 
compares 2) their participation by reference to the demographical characteristics of gender, 
position, work experience, and school size.  

The research population consisted of 58 administrators and 809 teachers at the 
secondary school level employed at 18 schools in Prachuap Khiri Khan province in the first 
semester of the academic year 2017. Extrapolating from the table of Louis Cohen et al. 
(2011), the researcher determined appropriate sample size at the statistically significant 
confidence level of .05. Thence, applying the stratified random sampling method, the 
researcher selected a sample population of 269 subjects of investigation.  

The research instrument was a five-rating scale questionnaire comprised of 60 items. 
The index of congruence (IoC) was found to fall between 0.6 and 1.0. Itemized discrimatory 
power was determined to fall between 0.29 and 0.80, whereas Cronbach’s α (alpha) 
coefficient was at 0.97. Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the 
data collected in terms of frequency, percentage, mean, and standard deviation. A t test 
technique and the one-way analysis of variance (ANOVA) were also employed by the 
researcher. When differences were found at a statistically significant level, the least 
significant difference (LSD) multiple comparison method was utilized by the researcher.  
The research findings  

1. The administrators and teachers under study participated in internal quality 
assurance overall and in each aspect at a high level.  

2. In comparing the participation of administrators and teachers in quality assurance 
as classified by the demographical characteristics of gender, position, work experience, and 
school size, the results found by the researcher are summarized as follows:  

2.1 Administrators and teachers who differed in gender and school size did not 
exhibit concomitant differences in their participation in quality assurance.  

2.2 Administrators participated in quality assurance at a higher level than teachers.  
2.3 Administrators and teachers who differed in work experience by 11-20 

years and 21 years or more evinced parallel participation in quality assurance at a higher level 
in comparison to their counterparts who had a work experience of 1-10 years.  
 
Key Word(S) : Participation, Quality Assurance 
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บทน า 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษา
ต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผล ซึ่งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการประเมินตนเองต่อเนื่องทุกปี และอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ทุกสามปีโดยหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะท างานปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพ ได้ร่วมกัน
ด าเนินการพัฒนากรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับใหม่
จ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานท่ี 4 
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ จากรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 10 พบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ส่วนหนึ่งยังด าเนินการโดยไม่มีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินการโดยคณะครูที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีบุคลากรใน
สถานศึกษาอีกเป็นจ านวนมากที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนคิดว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับครูผู้สอน  

จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งผลที่ได้จากการท าวิจัยเรื่องนี้จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง ประสบการณ์การสอน และขนาดสถานศึกษา 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ 
ครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
1. ด้านการเตรียมการ 
2. ด้านการตัดสินใจ 
3. ด้านการปฏิบัติงาน 
4. ด้านการรับผลประโยชน ์

สถานภาพทั่วไป 
1. เพศ 
2. ต าแหน่ง 
3. ประสบการณ์การท างาน 
4. ขนาดโรงเรียน 
  
 

3



วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหารและครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน

18 โรงเรียน จ านวนผู้บริหาร 58 คน จ านวน ครู 809 คน 
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเปิดตารางของ (Louis 

Cohen และคณะ 2010) ในที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จ านวน 269 คน ผู้บริหาร จ านวน 39 คน และครูผู้สอน 
จ านวน 230 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 ตอน 
ตอนที่ 1 เก่ียวกับสถานภาพทั่วไป ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ(Checklist) ของบุคคล ได้แก่ เพศ 
ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย
รายละเอียดของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพภายใน 4 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการตัดสินใจ            
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการรับผลประโยชน์ จ านวน 60 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าความ
เทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) ได้ค่า 0.6-1.0 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item total correlation) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 
0.26-0.82 และค่าสัมประสิทธิแอลฟา 0.97 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลและ
การตรวจสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใช้คะแนนเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใช้ การทดสอบค่าที ( t –test) และ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของ Least-Significant Different (LSD) 
 
 ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจ าแนกตาม เพศ 
ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
   2.1 ผู้บริหาร ครูที่มีเพศ และขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่
แตกต่างกัน 
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 2.2 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สูงกว่าครูผู้สอน 
 2.3 ผู้บริหารและครูที่ประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และ 21 ปีขึ้นไปมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มากกว่าผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ท างาน 1-10 ปี 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
   1.1 ด้านการเตรียมการอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูตระหนักให้ความส าคัญใน
ขั้นตอนต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นและเล็งเห็นความจ าเป็นในการวางแผนเตรียมการ ตั้งเป้าหมายการด าเนินโครงการ 
กิจกรรม ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประสานสัมพันธ์ทุกฝ่าย 
มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยพัฒนาให้เห็นความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ มีการ
แต่งตั้งกรรมการท างาน เพื่อก าหนดแนวทาง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนท า
เครื่องมือเพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชลีพร  จิตแกล้ว (2553:บทคัดย่อ)                
ได้ท าการศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นในการด าเนินการประกันคุณภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาส ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนมีความต้องการจ าเป็นในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกขั้นตอน 
ได้แก ่ขั้นเตรียมการประกอบด้วย ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร การแต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบส่งเสริม
จัดอบรมความรู้ให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะเพื่อน าไปปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างดี และเกิดคุณภาพตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  

1.2 ด้านการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูให้เกียรติและเคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่การตัดสินใจเพื่อมุ่งหวังที่จะลงโทษหรือสร้างความเครียดให้เกิดแก่ผู้ร่วมงาน         
การตัดสินใจที่ดีต้องไม่ท าให้บรรยากาศและสัมพันธภาพเสีย การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้น าบริหารงานได้
อย่างราบรื่นและเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่มงานใหม่ๆของโรงเรียนส่งผลให้เกิดการท างานอย่างมี
ส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้น าทางการศึกษาต้องน าการตัดสินใจมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การมอบหมายงานให้
สอดคล้องกับลักษณะการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติ ไม่ควรมอบหมายหน้าที่ที่ซับซ้อนและหาทางเลือกในการแก้ปัญหา
ให้กับบุคคลประเภทเฉียบขาด เพราะจะท าให้บุคคลนั้นตกอยู่ภาวะเครียดและเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างครูน า
และผู้ปฏิบัติตามมา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทรงสิทธิ์  เหลืองธิชัยวาณิช (2554:85) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและครูให้ความตระหนักและ
เห็นความส าคัญในงานประกันคุณภายในสถานศึกษา โดยจัดท ากิจกรรม โครงการ ที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ        
มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วนร่วม
คือการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆอันมีผลประทบมาถงึ
ตัวบุคคลเอง ท าให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ของตน และโรงเรียนมีส่วนร่วมในการน าความคิดใหม่ของบุคลากรแต่ละ
คนมาปฏิบัติงาน สร้างระบบการปฏิบัติงานเป็นทีม วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย มีการนิเทศ ติดตาม การจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาปรับปรุงและส่งเสริมให้พัฒนาการปฏิบัติงานระบบประกันบรรลุตามมาตรฐาน
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การประกันคุณภาพภายใน ซึ้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิตย์ วงศ์อุดม (2553:บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพมีการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

1.4 ด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนได้ใน
การปฏิบัติของตนเป็นเหมือนกับการให้รางวัลกับตัวเองในการท างาน การเสริมแรงทางบวก การได้รับการตอบแทน
จากการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน เป็นการรับทางวัตถุ ผลประโยชน์ทางสังคม และการด าเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมที่ด าเนินไปแล้วย่อมได้มาซึ่งผลประโยชน์และผลกระทบทั้งที่เป็นผลกระทบด้านบวกและผลกระทบ
ด้านลบต่อผู้เก่ียวต่าง อาทิเช่น ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครองโดยที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น
ที่จะต้องรับเอาผลที่เกิดขึ้นมา จิราภรณ์ มณี(2559:134) ซึ่งผลประโยชน์อาจ แบ่งได้ 3 ด้าน คือผลประโยชน์ด้าน
วัตถุ ผลประโยชน์ด้านสังคม และผลประโยชน์ด้านบุคคล  

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเพศ 
ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน ผู้วิจัยน าเสนอประเด็นส าคัญในการอภิปรายดังนี้ 

2.1 ด้านเพศ ผู้บริหาร ครูที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน
  2.2 ด้านขนาดโรงเรียน ผู้บริหารและครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน  

2.3 ด้านต าแหน่ง ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สูงกว่าครู อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารที่ดีควรแสดงพฤติกรรมการบริหารเพื่อกระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เกิดผลดีอย่างมีประสิทธิภาพการแสดงพฤติกรรมการบริหารที่ดีท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ยอมรับและปฏิบัติงานตาม เมื่อครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานย่อมส่งเสริมให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขณะเดียวกันในการท างานผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาจากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างสม่ าเสมอ เช่นการประชุม การอบรม การศึกษาดู
งาน ซึ่งท าให้ผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
  2.4 ด้านประสบการณ์การท างาน ผู้บริหารครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูที่มีประสบการณ์
ท างานต่างกัน ก็จะผ่านการสั่งสมความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมพัฒนาในด้านต่างๆมาไม่เท่ากัน ประสบการณ์
ในการท างาน การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น จึงท าให้พฤติกรรม มีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมผู้บริหารครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นรายด้านและรายคู่ จ าแนกตามประสบการณ์ท างานพบว่าผู้บริหารครูที่มี
ประสบการณ์ท างาน 1-10 ปี 11-20 ปี และ 21 ปีขึ้นไป โดยรวมและรายด้านแตกต่างต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี(LSD) โดยผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์
การท างาน 11-20 ปี มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามากกว่าผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์
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การท างาน 1-10 ปี และ 21 ปีขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี เป็นวัย
ที่ก าลังมีความกระตือรือร้น มีอุดมการณ์การณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการสะสมประสบการณ์มาช่วงเวลาหนึ่ง ท า
ให้เกิดทักษะ เกิดความเชี่ยวชาญในการประกันคุณภาพภายในมากกว่าผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ 1-10 ปี ซึ่ง
ผู้บริหารและครูช่วงประสบการณ์ท างานนี้ อาจจะยังมีประสบการณ์ในการประกันคุณภาพภายในน้อยกว่าบวกกับ
ผ่านการฝึกอบรมในระยะสั้นอาจเป็นช่วงสั่งสมประสบการณ์ในการท างาน  และมากกว่าผู้บริหารและครูที่มี
ประสบการณ์การท างาน 21 ปีขึ้นไป อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ท างาน 21 ปีขึ้นไป เป็นช่วงที่
ใกล้เกษียณอายุราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกอ่ิมตัวในการท างาน อาจจะเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษา คอยให้ค าแนะน ากับ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ยังมีพละก าลังในการท างาน มีอุดมการณ์ในการท างานเต็มพลังและอาจเป็นเพราะทุก
สถานศึกษาต่างเห็นว่าสมควรลดภาระผู้บริหารและครูผู้สอนในวัยนีเ้พื่อให้ท่านได้เตรียมตัวส าหรับการเกษียณที่ทา่น
ต้องบริหารจัดการสถานศึกษามาเป็นระยะเวลานานแล้ว  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการเตรียมการ ควรส่งเสริมบุคลากรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพิ่มมากขึ้น
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรจัดสรรบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน  
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ควรสนับสนุนบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในมากขึ้น 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้รางวัล หรือเกียรติบัตรโล่ จากการ

ท างานประกันคุณภาพภายใน 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.(2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)         

พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิก. 
จิราภรณ์ มณี.(2559) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด.ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ทรงสิทธิ์ เหลืองธิชัยวานิช.(2554).ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 2 
ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยราชภัฎ ราชนครินทร์ 

นุชลีพร จิตแกล้ว.(2553).การประเมินความต้องการจ าเป็นในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาส ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ,ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การวิจัยการศึกษา),  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

มานิตย์ วงศ์อุดม.(2553).สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล
สุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี.ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2559).คู่มือการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ: ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

Louis Cohen. Lawrence Manion & Keith Morrison. (2011). Research Methodd in Education. Rutledge. 

7



ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนของโรงเรียนใน
ต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 
 
PARENTS’ ATTITUDE TOWARD SCHOOL COMMUNITY PARTICIPATION IN 
SCHOOLS ADMINISTRATION OF SCHOOLS IN BANG PO SUBDISTRICT 
UNDER NARATHIWAT PRIMARY EDUCATION OFFICE AREA 1
 
ผู้วิจัย   กามารูดิง  แวดามะ 

สาขาวชิา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐ์วด ี จิรโรจน์ภิญโญ 
   ภาควิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน 2)เปรียบเทียบทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในต าบลบางปอ จ านวน 265 คน 
โดยการเปิดตารางเครจซี่ และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของผู้ปกครองโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  
ผลการวิจัยพบว่า  

1. ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนในต าบลบางปอ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่              
ด้านงานบริหารทั่วไป ((  = 3.72 , S.D. = 0.15) ด้านวิชาการ ((  = 3.67 , S.D. = 0.14) ด้านบุคลากร ((  = 3.56 , S.D. = 0.14) 
และด้านงบประมาณ (  = 3.55 , S.D. = 0.15) 

2. ผลการเปรียบเทียบ ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตาม เพศ อาชีพ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ , การบริหาร , ชุมชน 
 
Abstract 

This research aims to study 1) Parents' attitude towards school community 
participatory management. 2) Compare the attitude of the parents to the participatory school 
administration. Schools in Bang Po The sample group consisted of 265 school 
administrators in Bang Po District, with the opening of the Krathie and Morgan Tables. The 
data were collected from a five-level rating scale questionnaire with 0.98 confidence 
interval. Analyze parental attitudes by using t-test and one-way ANOVA.



The research found that 
1. The Attitude of Parents to the Participatory School Management in the Bang Po 

Community School Under the jurisdiction of the Office of Narathiwat Educational Service 
Area 1, the overall level was at 4 levels. the general administration (  = 3.72 , S.D. = 0.15) 
Academic (  = 3.67 , S.D. = 0.14) personnel (  = 3.56 , S.D. = 0.14) and budget                         
((  = 3.55 , S.D. = 0.15)

2. Comparison results Attitude of Parents to School Participatory School 
Management in Bang Po Subdistrict Narathiwat Primary Education Service Area 1, 
classified by sex, occupation was not significantly different by age, education level Overall, 
the difference was statistically significant at .05 level.

Key Word (s) : Attitude , Administration , Community , 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3    
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้มีการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบาย และมี
ความหลากหลายในทาง ปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานศึกษา ดังปรากฏใน มาตรา 29 ที่ว่าในสถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ เรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม           
มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การ
พัฒนาระหว่างชุมชน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) จะเห็นได้ว่าชุมชนมีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญที่จะต้องเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบกับความต้องการของแต่ละชุมชน  สถาน
การศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก ที่มีความส าคัญที่จะท าการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีชุมชนจึงมีความส าคัญต้องการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะชุมชนรู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการ
ของโรงเรียนซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยศักยภาพและความร่วมมือจากชาวชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา  
 ทั้งนี้การปฏิบัติงานในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาทุกคน
ให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ปฏิรูปการเรียนรู้  ปลูกฝังและเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาก าลังคน ด้านเทคโนโลยี พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้  ความคิด 
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดระบบ ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา มุ่งการพัฒนาคนและสังคมให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ รัฐได้ตระหนักว่าการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การพัฒนาคนที่สมบูรณ์ต้องพัฒนา 
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลารวมไปถึงเม่ือนักเรียนอยู่นอก
โรงเรียนด้วย จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ตั้งแต่ผู้ปกครอง ชุมชนครูและผู้บริหาร
โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและข้าราชการในส่วนกลาง สื่อมวลชน และภาค
ส่วนอื่น ๆ ของสังคมเกิดความ ตระหนักว่า ตนเองมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาของนักเรียนซึ่งในปัจจุบันแม้
จะเป็นเพียงเด็กและเยาวชนแต่ในอนาคตจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ต้องมีคุณภาพ เพื่อจะสามารถรับผิดชอบระบบ 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558 : 41) 



กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีการก าหนด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน มุ่งส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี ความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีความรู้และ ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งทัศนคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้เต็มศักยภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558 : 2) ทั้งนี้ควรมุ่งสร้าง กระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้
องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชนและสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
รวมถึง ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ
และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 11) 
 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ระบุว่าการกระจายภารกิจ การกระจาย อ านาจ
ตัดสินใจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในองค์กรอิสระต่าง ๆ เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในแต่ละ
พื้นที่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาในท้องถ่ินของตนเอง โรงเรียนเป็นหน่วยงานปฏิบัติตามรูปแบบการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน วัด ผู้ปกครอง นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ส่งผลให้โรงเรียน
มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (ราชกิจจานุเบกษาฉบับพระราชกฤษฎีกา.พุทธศักราช 2546:13) และก าหนดให้
โรงเรียนต้องมีการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในทุกปี แล้วรายงานให้หน่วยเหนือและผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน
ได้รับทราบ จัดให้มีการประเมินภายนอกจากองค์กรอิสระ 5 ปีต่อครั้ง ท าให้โรงเรียนต้องเร่งรัดจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งล้วนแต่ก าหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนไปสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ชุมชนใช้บริการด้วยความเต็มใจ โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในการที่น าชุมชนเข้ามามีบทบาทช่วยคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วม
รับผิดชอบ และแก้ปัญหาที่จะท าให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาไปตามแนว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก ๆ ฝ่าย โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาและผ่านกระบวนการดังกล่าว แสดงถึงการมี
ความพร้อมในระบบการบริหารโรงเรียน แต่ส าหรับโรงเรียนที่ยังมีปัญหาและการพัฒนาที่ล่าช้า  ส่วนหนึ่ง
เนื่องมาจากการบริหารโรงเรียนยังไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ก็มีปัญหาในระบบการบริหารโรงเรียนที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสมตามสภาพการบริหารของโรงเรียน 
 สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 ยังขาดปัจจัยหลายประการที่จะอ านวยต่อการบริหารและพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายใน
หลาย ๆ ด้าน รวมทั้งไม่สามารถที่จะจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับที่พึงประสงค์ได้  ปัจจัย
ที่มีผลและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา คือ สภาพการบริหารงานแบบโดดเดี่ยว งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาขาดแคลน และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่เพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบทางการศึกษาใน
พื้นที่และผู้น าชุมชนให้ความส าคัญต่อการศึกษาน้อย ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาเด็กถูก
ทอดทิ้ง ตลอดจนการให้ความร่วมมือของชุมชนเองซึ่งเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ตามภารกิจงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก ่งาน
วิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนได้พยายามแก้ปัญหาต่าง ๆ มาโดยตลอด 
โดยพยายามดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน แต่ก็ยังได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ  
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 จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ท าวิจัยจึงมีความสนใจที่จะด าเนินการวิจัยศึกษา การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในบทบาทหน้าที่ว่าตนเองจะต้องท าอะไร ท าอย่างไร และท าหน้าที่เพื่ออะไร เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติหน้าที่ สร้างเสริมความสัมพันธ์ มีทักษะและประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน เพื่อการน าเสนอแนว
ทางการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และหาแนวทางการบริหารโรงเรียนที่ให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อันจะน าโรงเรียนไปสู่คุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน
ในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
โรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาและอาชีพ 

 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน โรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยผู้วิจัย
ได้น ากรอบของ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2553 : 14) ได้ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจ
การบริหารงาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการ
บริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อให้ทราบ
ถึงทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน  4 ด้าน ตามภารกิจ               
การบริหารของโรงเรียนจึงก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
โรงเรียนในต าบลบางปอ สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 ตามประเด็นต่อไปนี ้
1. ด้านวิชาการ 
2. ด้านงบประมาณ 
3. ด้านบุคลากร 
4. ด้านงานบริหารทั่วไป 
 

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

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนใน
ต าบลบางปอส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามเพศ อายุระดับการศึกษา และอาชีพเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 840 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางของ เครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609 อ้างถึงใน สมุทร ช านาญ, 2556 : 83) โดยวิธีก าหนดสัดส่วน
และแบ่งชั้นด้วยแบบแบ่งชั้นได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 265 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนต่อกาบริหาร
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 มีข้อค าถามแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 

1. ด้านงานวิชาการ 
2. ด้านงบประมาณ 
3. ด้านบุคลากร 
4. ด้านงานบริหารทั่วไป 
โดยลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก            

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนักคะแนน 5 หมายความว่า มีทัศนคติต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าน้ าหนักคะแนน 4 หมายความว่า มีทัศนคติต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
ค่าน้ าหนักคะแนน 3 หมายความว่า มีทัศนคติต่อการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าน้ าหนักคะแนน 2 หมายความว่า มีทัศนคติต่อการบริหารงานอยู่ในระดับน้อย 
ค่าน้ าหนักคะแนน 1 หมายความว่า มีทัศนคติต่อการบริหารงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ  
(รัตนะ บัวสุคธ์ , 2554 : 188) ดังนี้ 
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4.50 - 5.00 หมายถึง มีทัศนคติต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด  
3.50 - 4.49 หมายถึง มีทัศนคติต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมาก  
2.50 - 3.49 หมายถึง มีทัศนคติต่อการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง มีทัศนคติต่อการบริหารงานอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.49 หมายถึง มีทัศนคติต่อการบริหารงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
3. สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอร่างเคร่ืองมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 

หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ .67–1.00 

6. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าผลการ
ทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient 
Alpha) ของ Cronbach เท่ากับ .97 

7. น าเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วเสนอที่อาจารย์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
4. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การจัดกระท าข้อมูล ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนทุกฉบับ 
1.2 น าแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส 
1.3 น าแบบสอบถามมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ มา
ค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อรายด้านและโดยรวม แปลผลตามเกณฑ์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ปกครองด้านเพศอายุระดับการศึกษา 
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับทัศนคติ
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ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนในต าบลบางปอ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1ทั้ง4 ด้านได้แก่ด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงบประมาณด้าน
การบริหารบุคคลด้านการบริหารทั่วไป 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่าสถิติt - test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way ANOVA) ด้วยค่าสถิติ F - test และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’ Method) 

 
ผล/ สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในต าบลบางปอ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้ปกครองที่ส ารวจเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป รองลงมาคือมีอายุ 30 - 40 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่  6 
มากที่สุด รองลงมาคืออนุปริญญา ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือพนักงานเอกชน/รับจ้าง 

2. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือด้านงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตาม เพศ อาชีพ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
โรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สามารถอภิปรายผลท่ี
เกิดขึ้นได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานบริหารทั่วไป (  = 3.72 , S.D. = 0.15) ด้าน
วิชาการ (  = 3.67 , S.D. = 0.14) ด้านบุคลากร (  = 3.56 , S.D. = 0.14) และด้านงบประมาณ (  = 3.55 , 
S.D. = 0.15) และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านงบประมาณทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดการศึกษาบทบาทหน้าทีในการ
บริหารมิได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว หากต้องโยงสัมพันธ์กันหลายฝ่าย จึงท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมด้วยกัน ตลอดจนการจัดการศึกษาท าให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจย่อมท าให้ผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความรัก และความผูกพันและรู้สึกหวงแหน มีความภาคภูมิใจอันเป็นการน าไปสู่ความต้องการทีจะเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่นของตนอย่างเต็มที , (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 10) สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยรัชนี ทีปกากร (2556 : 56-57) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการการบริหารงาน
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรายุทธ แก้วประทุม (2556 : 89-90) ได้
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา จันทสิทธิ์ (2555 : 97-98) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ



บริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1จ าแนกตามเพศ 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามอายุ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต จ าแนก
ตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจ าแนกตามอาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่าง 
เพราะว่า ปัจจุบันโรงเรียนในต าบลบางปอได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท าให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงปัญหาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนและงานวิชาการอยู่เสมอ โดยมี
การเชิญผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยจึงท าให้ครูและผู้ปกครองมีโอกาสได้พบกันอยู่เสมอ การ
ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในต าบลบางปอให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ท าให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ อยู่ ในระดับทีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2551 ข : 38 - 39) ทีกล่าวว่า การสร้างความตระหนักและให้ผู้ปกครองได้เข้าใจถึง
ความส าคัญ ของการดูแลบุตรหลานเป็นเป้าหมายส าคัญ จะท าให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมมือกับทางโรงเรียน การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การให้ผู้ปกครองได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา ท าให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการหรือแก้ ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงได้ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง
กับผู้ปกครอง และระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 ค : 11)        
ทีกล่าวว่า ผลลัพธ์จากการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ส่งผลทางบวกต่อผู้ที
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายงในการร่วมแสดงความคิดเห็น พัฒนา แก้ไข โดยร่วมกันกับฝ่ายบริหาร คณะอาจารย์ และผู้ปกครอง 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. โรงเรียนควรจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับสภาพ
ชุมชน โดยการจัดกิจกรรมหรือการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง  มีการเชิญวิทยากรท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้กับนักเรียนเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และควรจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนช้า 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

2. ควรศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการบริหารงาน ด้านการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในต าบลบางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาในต าบล
บางปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
The Development Of Learning Activity Package On Food And Nutrient By Used Of 
Scientific Skill For Phathom Suksa 6 
 
ผู้วิจัย   จุติพร  นธะสนธิ์ 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.กิติชัย  รุจิมงคล 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร ด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่องอาหารและสารอาหาร และ 3) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
เกาะสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย แบบมีการทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มเดียว (One Group 
Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและ
สารอาหาร 2) แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร           
5) แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ 6) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test 
ผลการวิจัยพบว่า 

1) การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ืองอาหารและสารอาหาร ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและ
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ( ̅=4.36 , SD. =0.62)  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  
4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร อยู่ในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด ( ̅=4.45 , SD.=0.63)  
 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน อาหารและสารอาหาร 
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Abstract 
 The purposes of this research are : 1) To create the science activity packages in food and 
nutrient subject through the basic science process skills of 6th grade student. 2) To study the 
learning summary (accomplishment) of 6th grade students through the science activity packages 
in the food and nutrient subject. And 3) to study the satisfaction of students toward the science 
activity packages in food and nutrient subject based on the simple random sampling technique 
and one group pre-test & post-test design with a sample group from 30 sixth grade students in 
one classroom, Watkohsuwannaram School. The research instrument for measurement as 
following; 1)The science activity packages on food and nutrient. 2) The Quality assessment of 
the science activity packages by the experts. 3) The checklist of consistency among the 
elements of a set of activities with the purpose of learning. 4) The test form of science learning 
achievement in food and nutrient subject. 5) The checklist of consistency of test form of science 
learning achievement in food and nutrient subject. 6) The student’s satisfaction of questionnaire 
toward the science activity packages in food and nutrient subject. The statistics used for data 
analysis were Percentage, Mean, Standard Derivation and t-test. 
The research findings were found as following: 

1) The science activity packages in food and nutrient subject which is assessed by the 
experts, results in very good level. ( ̅=4.36, SD. = 0.62). 
 2) The mean of the learning achievement of post-test is higher than those of pre-test at 
the statistics.05 level significantly. 
 3) The mean of the basic science process skills of post-test is higher than those of pre-
test at the statistics.05 level significantly. 
 4) The students’ satisfaction toward learning with the science activity packages in food 
and nutrient subject is at very good level of satisfaction ( ̅=4.45 , SD.=0.63) 
 
Keywords : the science activity packages , Basic science process skills , nutrient and living 
  
บทน า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูล ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (knowledge-based society) (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. (2542). นอกจากการที่ต้องมีความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังต้องค านึงถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย ซึ่งได้แก่ ทักษะในการสังเกต 
(Observing) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล (Inferring) การจ าแนกประเภท (Classifying) การวัด (Measuring) การ
ค านวณ (Using Number) การสื่อความหมาย (Communication) การพยากรณ์ (Predicting) การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ และสเปสของวัตถุกับเวลา (Using Space-Time Relationship) เป็นต้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนาคน พัฒนาสังคม และ
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ประเทศชาติ ผลจากความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีบทบาทอย่างมากในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการ และการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมมนุษย์ ประเทศที่มีการคิดค้นสิ่งแปลกใหม่จะสามารถพัฒนา
ประเทศให้เจริญรุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว (วรรณทิพา รอดแรงค้าและพิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2542). 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนส าคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ต้องเน้นทั้งความรู้ 
คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งฝึกทักษะ กระบวนการคิด ประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา (ประทุม 
อัตชู.(2547). การจัดการเรียนการสอนจึงควรมีการใช้รูปแบบที่หลากหลาย และต้องจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนจากการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ต้องพยายามน ากระบวนการคิดและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเข้าไปสอดแทรกในการเรียน
การสอนด้วย (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข.(2548). การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงควรจัดให้
นักเรียนได้มีความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะทางสติปัญญาที่นักวิทยาศาสตร์น า มาใช้ใน
การค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ เพราะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือในการน ามา
ซึ่งความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน (วรรณทิพา รอดแรงค้าและจิต นวนแก้ว.(2532). และจากการติดตามและศึกษาสภาพ
การเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตลอดจนการสอนของครูพบว่า  การเรียนการสอนไม่ค่อยได้
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่าที่ควร เนื่องจากครูยังมีปัญหา และอุปสรรคการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อน ามาให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงเป็น
ลักษณะที่ให้นักเรียนท าการทดลองตามค าแนะน าที่ให้ไว้ แล้วครูท าการสรุปผลเอง จึงเป็นเหตุให้นักเรียนขาดโอกาส
เรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดผลตามมา คือ ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วรรณทิพา รอดแรงค้าและพิมพันธ์ 
เดชะคุปต์.(2542). 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหารเพื่อใช้ในการด ารงชีวิต พืชสร้างอาหารได้เองโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง ส่วนคนและสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้ แต่ได้รับอาหารจากการกินพืชและสัตว์ การรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วน ได้สัดส่วน เหมาะกับเพศ วัยและสภาพร่างกาย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.(2553). 

นวัตกรรมของการสอนที่น่าสนใจและสามารถน าไปใช้ในการสอนวิชาต่างๆ รวมทั้งในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
คือ ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมเป็นการผลิตและน าสื่อผสมที่สอดคล้องในเนื้อหาวิชามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อช่วย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และ การใช้สื่อการสอนว่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ 
การจัดสื่อการเรียนการสอนให้อยู่ ในรูปของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมอันถือได้ว่าเป็นวิธีการใช้สื่อการสอนที่เข้ามามี
บทบาทต่อการสอนทุกระดับ (กรองกาญจน์ อรุณรัตน์.(2536). 

จากสภาพปัญหาและแนวคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง อาหารและสารอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและ
สารอาหารที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 

 
 

19

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13P931L7678P7.1999&profile=swu&uri=search=TL@!%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%20/&term=&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb


วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและสารอาหาร ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร 
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 4 ห้องเรียน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  2. แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3. แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับจุดประสงค์การเรียนรู้  
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร  

  5. แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร 

การสร้างเครื่องมือวิจัย 
ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบสาระการเรียนรู้
และมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 1.1     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดท าโดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม            
เพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้ันตอน และเนื้อหา ในการจัดท าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
  2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อก าหนดจุดประสงค์ของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
  3. สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและสารอาหาร โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้ครอบคลุมกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้วิจัยได้วางโครงสร้างลักษณะเป็นเอกสารรูปเล่มขนาด A4 (แนวตั้ง) 
และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในชุดกิจกรรม ได้แก่ ชุดกิจรรมที่ 1 เรื่องการทดสอบสารอาหาร 
ประกอบด้วยกิจกรรมการทดลอง 3 กิจกรรม ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่องความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย 
ประกอบด้วยกิจกรรมการแก้ปัญหา 1 กิจกรรม และชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่องการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสม ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมการจ าลองสถานการณ์ 1 กิจกรรม โดยองค์ประกอบของชุดกิจกรรมฯ ได้แก่ หน้าปกชุดกิจกรรม 
ค าน า สารบัญ ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาที่ใช้ กิจกรรมการเรียนรู้ ค าถาม
ท้ายกิจกรรม ใบความรู้ โดยแต่ละชุดกิจกรรมใช้เวลาเรียน 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที  
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 ขั้นตอนการสร้างแบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาการสร้างแบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยท าการศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบตรวจสอบ
ความสอดคล้องของชุดกิจกรรม 
 2. พิจารณาเนื้อหาตามหน่วยการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบข้อมูลในการร่างข้อความ
ส าหรับใช้ในการท าแบบตรวจสอบความสอดคล้องของชุดกิจกรรม 
 3. สร้างแบบตรวจสอบความสอดคล้องให้มีข้อค าถามตรงกับจุดประสงค์ในการสร้างชุดกิจกรรม โดยพิจารณา 
3 ด้าน คือ ด้านจุดประสงค์ของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ด้านเนื้อหาของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และด้านค าถามท้าย
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้อง คือ  

+1 หมายถึง แน่ใจว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกัน 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกัน 
- 1 หมายถึง แน่ใจว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไม่มีความสอดคล้องกัน 

 4. น าแบบตรวจสอบความสอดคล้องของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้าง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและ
น าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อท าการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับจุดประสงค์การเรียนรู้  
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาแบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
2. สร้างแบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้มีเนื้อหาของการประเมินครอบคลุม ด้านเนื้อหา

ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้ภาษา และด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 ซึ่งหมายถึง ดีมาก ดี ปานกลาง 
พอใช้และควรปรับปรุง ตามล าดับ 

3. น าแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วยครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 ท่าน  

4. ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
คุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ยโดยแปลความหมายของข้อมูล (มาเรียม นิลพันธุ์.(2553). ดังต่อไปนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 
  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้ 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เก่ียวกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดีมาก 
( ̅ = 4.36, SD. = 0.62) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าค าถามท้ายกิจกรรมควรมีการบูรณา
การทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเข้าไปด้วย ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าชุด
กิจกรรมไปทดลองใช้จริง 
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ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร  
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้านรู้ – ความจ า 
ความเข้าใจ การน าไปใช้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. วิเคราะห์จุดประสงค์และเนื้อหาของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ โดยแบ่งพฤติกรรมที่จะวัดออกเป็น 4 ด้าน คือ 1. ด้านความรู้ – ความจ า (2 ข้อ) 2. ด้าน
ความเข้าใจ (8 ข้อ) 3. ด้านการน าไปใช้ (5 ข้อ) 4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (15 ข้อ) ส าหรับเกณฑ์การให้
คะแนนมีดังนี้ ตรวจให้คะแนนในกระดาษค าตอบ โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือ ไม่ได้ตอบ หรือตอบ
เกิน 1 ข้อ ให้ 0 คะแนน 
 3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบทดสอบ โดยใช้แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยก าหนดค่าระดับ
ความคิดเห็นดังนี้ คือ  

+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามข้อนั้น สอดคล้องกับ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อความข้อนั้น สอดคล้องกับ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามข้อนั้น ไม่สอดคล้องกับ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 

  4. น าคะแนนที่ได้จากการตรวจสอบความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ยของข้อค าถามแต่
ละข้อ ที่ดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 สามารถน าไปใช้เป็นข้อสอบของแบบทดสอบได้  
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (มาเรียม นิลพันธุ์.(2553) หรือแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า
และการวัดผลด้านความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จ านวน 15 ข้อ 
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยแบ่งการให้คะแนนแต่ละข้อเป็น 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 ซึ่งหมายถึง 
พึงพอใจมากที่สุด ,มาก ,ปานกลาง ,น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ 
 3. จัดท าเอกสารเพื่อเตรียมไว้ใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ติดต่อผู้บริหารโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือในการท าวิจัยและการใช้
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 
 2. ก่อนการจัดการเรียนรู้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง 
อาหารและสารอาหาร 

3. ชี้แจงรายละเอียดและท าการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร เพื่อให้
นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
 4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ซึ่งประกอบด้วยจ านวน 
3 ชุดกิจกรรม กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 6 คาบ ครบทั้ง 3 ชุด  
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  5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร ซึ่งเป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกับกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

6. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
อาหารและสารอาหาร 
 7. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 
ผลการวิจัย 
ผลการประเมินชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ 
  วิเคราะห์ข้อมูล โดยการค านวณค่าเฉลี่ย ( ̅) โดยใช้สถิติ t-test for dependent samples (นารีรัตน์ เรืองจันทร์. 
(2551) เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาดและคณะ.(2550) 

  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้ 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ได้ผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร โดยผู้เชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน  ̅ SD. ผลการประเมิน 
1. ด้านเนื้อหา 4.33 0.63 ดีมาก 
2. ด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 4.26 0.66 ดีมาก 
3. ด้านการใช้ภาษา 4.50 0.57 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.36 0.62 ดีมาก 
จากตารางที่ 1 แสดงว่าผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร         

ในด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และด้านการใช้ภาษามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 โดยภาพรวมของการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 แสดงว่าผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 
ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test for dependent sample ปรากฏดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เปรียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร 

พฤติกรรมที่ต้องการวัด (คะแนนเต็ม) 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (N=30) 

t ก่อนเรียน หลังเรียน 
 ̅ SD.  ̅ SD. 

1. ด้านความรู้ – ความจ า (2 คะแนน) 1.03 0.45 1.10 0.09 2.53 
2. ด้านความเข้าใจ (8 คะแนน) 3.17 0.27 3.67 4.10 10.00 
3. ด้านน าไปใช้ (5 คะแนน) 1.90 2.00 3.07 2.59 8.41 
4. ด้านทักษะกระบวนการทาง   

วิทยาศาสตร ์(15 คะแนน) 
3.60 10.67 5.07 10.94 8.83 

ภาพรวม (30 คะแนน) 9.67 2.55 13.00 2.73 10.69* 
 * มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยผลต่างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ฯ 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าคะแนนจากแบบสอบถามมาค านวณค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนด ได้ผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 
ข้อ รายการ  ̅ SD ระดับความพึงพอใจ 
1 ชุดกิจกรรมช่วยการสร้างกระบวนการคิด การแก้ปัญหหาได้ 4.63 0.49 มากที่สุด 
2 นักเรียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 4.43 0.57 มากที่สุด 
3 การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน 4.53 0.73 มากที่สุด 
4 การเรียนด้วยชุดกิจกรรมท าให้ได้ลงมือปฎิบัติจริง 4.50 0.68 มากที่สุด 
5 ชุดกิจกรรมมีความหลากหลาย 4.40 0.62 มากที่สุด 
6 เนื้อหามีความน่าสนใจตรงกับความต้องการ 4.13 0.89 มาก 

7 
การเรยีนด้วยชุดกิจกรรมท าใหไ้ดฝ้ึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

4.23 0.63 มากที่สุด 

8 ชุดกิจกรรมท าให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในกลุ่ม 4.50 0.57 มากที่สุด 
9 ค าถามท้ายกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 4.47 0.57 มากที่สุด 
10 เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.40 0.57 มากที่สุด 
11 ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน 4.33 0.61 มากที่สุด 
12 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและชอบเรียนเพิ่มขึ้น 4.70 0.53 มากที่สุด 
13 ชุดกิจกรรมมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 4.33 0.75 มากที่สุด 
14 นักเรียนชอบที่ได้ท ากิจกรรมได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 4.63 0.49 มากที่สุด 
15 การจัดรูปแบบชุดกิจกรรมง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.63 0.61 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยคะแนนโดยภาพรวม 4.45 0.63 มากที่สุด 

24



จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง อาหารและสารอาหาร ในรายการที่ 6 เร่ือง เนื้อหามีความน่าสนใจตรงกับความต้องการ มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ส่วนรายการอื่นๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.63  
   
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหารได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.36, SD = 0.62) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน โดยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยคร้ังนี้ สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
1. การศึกษาและสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
  การศึกษาและสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร ผู้วิจัยได้น าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน 
ผู้วิจัยน าระดับการประเมินมาค านวณหาค่าเฉลี่ยในแต่ละส่วนและจัดระดับค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ โดยดัดแปลงตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert) โดยผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา          
2) ด้านการใช้ภาษา 3) ด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมของการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก และสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ 

1.1 การศึกษาและสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร มีการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์
เนื้อหาที่จะสร้าง ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้จัดท าเนื้อหาให้มีความ
เหมาะสมกับระดับของนักเรียน 
 1.2 การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร ก่อนจะน าไปใช้ทดลองได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาข้อบกพร่องของชุดกิจกรรมและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ผลการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก จึงเชื่อถือได้และสามารถน าไปใช้ได้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เป็นผลมาจากชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น ได้ผ่านการตรวจสอบประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหา การใช้ภาษาและ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากและน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนที่เรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเนื่องมาจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แต่ละชุด เป็น
กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างความ
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เข้าใจด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย เดชอินทร์ (ฉัตรชัย เดชอินทร์. (2552) เรื่องการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและงานวิจัยของปวีณา ชาลีเครือ          
(ปวีณา ชาลีเครือ. (2553) เร่ืองการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
พบว่าผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเป็นการศึกษา
ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้กิจกรรมปฏิบัติ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหารมีผลการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนจะเห็นว่าคะแนนที่ได้มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 จากคะแนนเต็มของแต่ละด้าน และคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตกต่างกันไม่มากนัก อาจมีปัจจัยมาจากช่วงเวลาที่ผู้วิจัยไปทดลองใช้ชุดกิจกรรม
นั้นเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียน และมีเวลาที่จ ากัด ท าให้ผู้เรียนไม่มีความพร้อมที่จะเรียน และที่ผู้วิจัยต้องไปทดลองใช้ชุด
กิจกรรมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีเวลาเพียงพอให้ทดลองในเวลาเรียนปกติ ทางโรงเรียนจึงให้
ความอนุเคราะห์ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนส าหรับการทดลองใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร ด้วยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนสามารถศึกษาและท ากิจกรรมจากชุดกิจกรรม 
โดยภายในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนศึกษาด้วยตนเองนั้นจะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สอดแทรกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่ให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรมภายในชุด
กิจกรรม ซึ่งท าให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานขึ้น และจากการที่ได้น า
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกับการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนเกิด
ความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จึงส่งผลให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวน
ทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานที่มาจากการที่นักเรียนได้ท ากิจกรรม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนรวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นารีรัตน์ เรืองจันทร์(นารีรัตน์ 
เรืองจันทร์. (2551).) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษามีลักษณะที่มีการจัดเป็น
ระบบมีขั้นตอนต่างๆ ที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนที่ระบุไว้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและ
สารอาหาร ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนี้ จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าจากตาราง 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนไม่ค่อยแตกต่างกันมาก และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อย
ละ 50 จากคะแนนเต็มของด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาจจะมีผลมาจากช่วงเวลาที่ใช้ทดลองชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เป็นช่วงเวลาหลังเรียนท าให้ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะเรียน และด้วยเวลาที่จ ากัดในการทดลองใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท าให้ ผู้เรียนมีพัฒนาการของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานไม่มาก 
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า นักเรียนมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีการแสดงออกในทางที่ดีต่อ
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเห็นประโยชน์ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจาก 
   การศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารและสารอาหาร เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีการจัดกิจกรรม
หลากหลาย มีเนื้อหาและรูปภาพประกอบที่น่าสนใจ มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จาก
การท ากิจกรรมโดยลงมือปฏิบัติการทดลองในแต่ละกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยาก
เห็นความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ให้ความสนใจมากข้ึนและสนุกสนานกับการท ากิจกรรมด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้นักเรียน
มีความพึงพอใจที่ดีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยปกเกศ ชนะโยธา (ปกเกศ ชนะโยธา. (2551) กล่าวว่าความพึงพอใจ 
คือ คุณลักษณะทางจิต เป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล ที่มีในเชิงบวก อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจ
ต่อกิจกรรมที่ท า ซึ่งอารมณ์และความรู้สึกตลอดจนทัศนคติดังกล่าวมีแนวโน้มที่มีการแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช จ านงธรรม (อัครเดช จ านงค์ธรรม. (2549) การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมระดับดี เนื่องมาจากชุดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิด และลงมือปฏิบัติการทดลองจริง ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์โดยตรง และผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้จากเหตุผลดังกล่าว            
จึงท าให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหารมีความพึงพอใจที่ดีต่อชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
Thai Participation of workers in Tambon administrative organizations in basic 
education in Wichian Buri District. Phetchaboon 
 
ผู้วิจัย   ชาลี  คงจ านงค์ 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
   
บทคัดย่อ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 41 ก าหนดไว้ว่า “องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่น” มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังก าหนดเพิ่มเติมอีกว่า ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีหน้าที่ในการประสานงาน 
และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา  
รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชนหรือ
สังคมเหล่านั้นต้องมีส่วนร่วมคิดร่วมท าและร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาของตนเองของชุมชน  สังคม ตลอดจนร่วมกัน
แก้ปัญหาของประเทศชาติด้วยกัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาความสามารถในด้านก าลังคนองค์ความรู้ 
และวิธีแสวงหาความรู้ การสนับสนุนให้ชาวบ้านและผู้น าชุมชนได้มีโอกาสมีบทบาทร่วมคิด ร่วมท า มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์รวมพลังสร้างกลุ่ม รวมทั้งมีภูมิต้านทานต่อผลกระทบทางลบ ดังนั้นหน่วยงานของรัฐควรปรับบทบาท
จากผู้จัดการมาเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขว่าจะต้องคืนอ านาจในการจัดการศึกษาสู่
ประชาชนในลักษณะที่รัฐจะต้องให้ความส าคัญ และยอมรับที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นคว้าหาความรู้ความจริงตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์            
ในการค้นคว้าหาความรู้ความจริงของนักวิจัยนั้นก็เพื่อจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อน าผลจากการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทและขอบเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการศึกษาต่อไป 

2. เพื่อน าข้อมูล ข้อค้นพบที่ได้ ไปประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนพัฒนา และส่งเสริมด้านการจัด
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น 

3. เพื่อใช้ในการพัฒนา ผลการวิจัยอาจน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้ เช่น การพัฒนาบุคคล พัฒนา
ระบบการท างาน พัฒนาอาคารสถานที่ ฯลฯ  

ถ้าจะกล่าวถึงจุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัยอย่างกว้าง ๆ แล้วอาจกล่าวได้ว่า ในการท าการวิจัยใด ๆก็ตาม 
ผู้ท าการวิจัยจะมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 ประการนี้คือ 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น อยากทราบเหตุผลและ
ปรากฏการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงท าการวิจัยเพื่อค้นหาค าตอบ สิ่งใดที่พอรู้อยู่บ้างก็ท าให้รู้และเข้าใจดียิ่งขึ้น 
เป็นการเพิ่มพูนวิทยาการให้กว้างขวางลึกซึ้ง 
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2. เพื่อน าผลไปประยุกต์หรือใช้ให้เป็นประโยชน์ จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาที่ จะต้อง
ค้นคว้าหาความจริงเพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยไปแก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป จุดมุ่งหมายของ
การวิจัยทั้ง 2 ประการนี้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันทั้งนี้เพราะจุดมุ่งหมายประการแรกมุ่งวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่
ท าให้ค้นพบกฎหรือทฤษฎี ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยในข้อ 2 
เอกสารชุดนี้น ามาจาก เอกสารประกอบค าสอนเร่ือง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย" โดย รองศาสตราจารย์นิภา 
ศรีไพโรจน์  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล             
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ มีขั้นตอนของ
วิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้คือ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 14 แห่ง 
จ านวน 224 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 14 แห่ง 
จ านวน 140 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธีเปิดตารางเครซี่และมอร์
แกน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 44) 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ หน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) คือองค์การบริหารส่วนต าบล แต่ละหน่วยวัด 
(Unit of measurement) ซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 140 คน หลังจากได้ท าการวัดแล้วน ามาหา 
ค่าเฉลี่ยแต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นค่าวัดของหน่วยวิเคราะห์ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์รายละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)ในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ ( ประคอง กรรณสูต 2548: 47) ดังต่อไปนี้ 
 3. เปรียบเทียบหาความแตกต่างด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้ t - test  
  4. เปรียบเทียบหาความแตกต่างด้านบทบาทผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนก ตามวุฒิการศึกษา            
วุฒิทางการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งภายในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้ F - test  
  ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถน าข้อมูลจากผลจากการศึกษาซึ่งข้อมูลที่ได้มีประโยชน์
ในการเสนอแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ส่วนร่วม ผู้ปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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Abstract 
 According to the National Education Act, BE 2542 (1999), Section 41 states that "a 
local administrative organization shall have the right to organize education at a certain 
level. Or any level of readiness, suitability and local requirements. "Section 42 of the Act 
also states that: The Ministry shall set the criteria. And how to assess the readiness of the 
educational organization of the local government. And have a duty to coordinate. 
Encourage local government to provide education in accordance with policies and 
standards. Include recommendations on budget allocation for educational management of 
local government organizations. The community or society must be involved, think and 
contribute together to find solutions to their own problems of the community as well as 
solve common problems of the nation together.Development of quality of education and 
development of human capacity in knowledge. And how to seek knowledge. Encourage 
villagers and community leaders to have the opportunity to share their ideas and ideas with 
others. They are also immune to negative effects. Government agencies should adjust roles 
from managers to sponsors. Provide suggestions to resolve the need to restore the authority 
to administer education to the public in a manner that the state must prioritize. And accept 
the opportunity for people to participate in the management of education even more. 
 The purpose of this study is to investigate the truth in scientific method. In 
researching the truth of the researcher, it is for the following purposes. 
 1. To provide an overview of the role and scope of sub-district administration 
organizations in the promotion of educational administration as a guideline for the 
development of educational activities. 
 2. To carry information The findings. To consider the development plan. And to 
promote the educational management of the Tambon administrative organizations (SAO) to 
be more effective. 
 3. To develop Research results may be used as a guideline for development, such as 
personal development. System development Development of premises, etc. 
 To broadly discuss the general purpose of research, it can be said that In any 
research, the researcher will have one of two aims. 
 1. To increase knowledge. Because human nature is curious. Know the reasons and 
phenomena of things that happen, so research to find the answer. Anything that knows 
enough to know and understand better. It's a great extension of science. 
  2. To apply the results or to be useful. The purpose of this research is to solve the 
problem of finding the truth in order to bring about the results of the research. Or use it to 
further benefit. The purpose of these two researches is to relate to each other, because the 
first objective is to research for new knowledge, to discover rules or theories. This can be 
applied to the purpose of the research in Article 2, this document is taken from. Doctrine 
"Introduction to Research" by Associate Professor Nipa Sripairoj 
 The purpose of this study was to investigate the participation of workers in Tambon 
administrative organizations. In the management of basic education. In the district of 
Wichian Buri. Phetchaboon In this study, the research method was as follows: 
Population and sample 
 Population used in this study is the Tambon Administrative Organization Council. 
Sub-district Administration Organization Executive Committee and Sub-district 
Administration Organization Employees In the district of Wichian Buri. There are 14 
people in Phetchabun. 
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Sample 
 Sample Used in this study. The Tambon Administrative Authority Council Sub-
district Administrative Organization Executive Committee and Sub-district Administration 
Organization Employees In the district of Wichian Buri. A total of 140 were randomly 
selected from random sampling using the open method. 
Analysis of data and statistics used in data analysis. 
Data analysis 
 Analysis of this information. Analytical unit is subdistrict administrative 
organization. Each metric was collected from 140 respondents after measurement.            
The average of each school is to measure the unit of analysis. Computer Data Analysis 

1. Analyze the personal status of school administrators using percentage (percent) 
2. Participatory Participation Analysis of Tambon Administrative Organizations for Basic 

Education Management The mean () and standard deviation (SD) were used by the researchers. 
Researchers have defined the best conceptual analysis (Kungkarn, 2005: 47) as follows.  
 3 Compare the differences in participation in work performance in Tambon 
administrative organizations. (SAO) to manage basic education. Based on work experience 
using t-test. 
 4.Compare the differences in leadership roles of school administrators by 
educational qualification Educational qualification, career position within the subdistrict 
administration organization using F - test. 
 The research found that Participation of sub-district administration organizations in 
the management of basic education in Wichian Buri District. Phetchaboon The results of 
the study can be used. The sub-district administrative organization has been involved in the 
effective management of education. 
  
Keywords : Management of basic education in Wichian Buri District, Phetchabun 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ทุกประเทศให้ความส าคัญในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการวางรากฐานอันส าคัญให้แก่มนุษย์  
ทั้งในด้านจิตใจสังคมและสติปัญญา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 289 ยังระบุให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะจัดการศึกษาและฝึกอาชีพตามความเหมาะสม  และความต้องการภายใน
ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาโดยระบุไว้ในมาตรา 81 ให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ใน
ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญยังได้วางหลักของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม
ในรูปของการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมาตรา 284 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ซึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติทุกประเทศทั่ว
โลกตระหนักดีว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศให้ทันสมัย  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและคุ้มค่า คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 41 ก าหนดไว้ว่า “องค์กรปกครองท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ
หนึ่ง หรือทุกระดับความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น” มาตรา 42แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวยังก าหนดเพิ่มเติมอีกว่า ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานงาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ผู้ศึกษาซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา มีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีประเด็นที่ศึกษา คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการศึกษานี้จะมีประโยชน์ในการเสนอแนะ องค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
สังคม ไม่ใช่จะให้รัฐเป็นผู้สร้างแต่ฝ่ายเดียว ชุมชนหรือสังคมเหล่านั้นต้องมีส่วนร่วมคิดร่วมท าและร่วมกันหาวิธี
แก้ปัญหาของชุมชน สังคม ตลอดจนร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศชาติด้วยกัน การที่จะท าให้การศึกษาของชาติมี
ทิศทางพัฒนาที่ก้าวหน้าในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อโน้มน าระบบการศึกษาของชาติไปสูส่ภาพที่
พึงประสงค์ การกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพที่พึงประสงค์ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง  เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาความสามารถในด้านก าลังคนองค์ความรู้  และวิธีแสวงหาความรู้ เพื่อมุ่งสู่
ความก้าวหน้าในการแข่งขันในเวทีโลกต้องมีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ การสนับสนุนให้ชาวบ้านและผู้น าชุมชน
ได้มีโอกาสมีบทบาทร่วมคิด ร่วมท า ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่างกัน 
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งภายในองค์การบริหารต าบล และประสบการณ์ในการท างาน 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวุฒิทางการต่างกันมีส่วน
ร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน 

2. ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีอาชีพ ต่างกันมีส่วนร่วม
ของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน 
  3. ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต าแหน่งภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน 

4. ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน 
 

กรอบแนวคิดในการท าการวิจัย 
เมื่อเราศึกษาเอกสารและงานวิจัยอย่างรอบคอบแล้ว จะท าให้เรามองเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรได้อย่าง

ลึกซึ้ง ซึ่งลักษณะการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากการศึกษาเออกสารและงานวิจัยนี้เป็นกระบวนการ
สร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) ผลจากการสร้างมโนทัศน์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สิ่งที่ได้ก็คือ กรอบ
ความคิดเชิงทฤษฏี (Theoretical Framework) ซึ่งสามารถเขียนเป็นโมเดลแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมด
ในลักษณะเป็นโครงสร้างจากกรอบความคิดเชิงทฤษฏีนี้เราอาจจะไม่สามารถน าตัวแปรทั้งหมดมาศึกษาได้  เราอาจ
เลือกบางตัวแปรเข้ามาศึกษา (ด้วยเหตุผลเชิงวิชาการ)ท าให้เราสามารถลดจ านวนตัวแปรจากกรอบความคิดเชิง
ทฤษฏีเหลือเพียงตัวแปรที่เราจะศึกษาจริงๆซึ่งก็คือ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) นั่นเอง 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยจะท าให้ผู้วิจัยและผู้อ่านงานวิจัยได้มองเห็นภาพรวมงานวิจัยของตนเองได้ชัดเจนขึ้น 
มองเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
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        ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2548 : 21 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตเนื้อหา ผู้ศึกษามุ่งเน้นศึกษาตัวแปรดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ คือ วุฒิการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบไปด้วยฝ่าย
บริหาร คณะกรรมการ ประสบการณ์ในการท างาน 

ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในด้านการวางแผนเก่ียวกับแนวการจัดการศึกษาในโรงเรียนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ในโรงเรียน การระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมของโรงเรียนกับ
ชุมชน การก ากับติดตามประเมินผลด าเนินงาน และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน 
  2. ขอบเขตประชากร ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 14 แห่ง  

3. ขอบเขตระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาบทบาทการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2556 

4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง ตามตัวแปรที่ก าหนด น าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจรอบแรก 
5. น าแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความสมบูรณ์รอบที่ 2 ลักษณะ

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับตัวแปรอิสระ ว่าด้วยเร่ืองสถานภาพของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วุฒิการศึกษาอาชีพ ต าแหน่ง
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล และประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรตาม ว่าด้วยเรื่องความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบล
เก่ียวกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 

1. วุฒิทางการศึกษา 
2. อาชีพ 
3. ต าแหน่งภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
  

การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 5 ด้านคือ 
1. การวางแผนเก่ียวกับแนวการจัดการศึกษาใน

โรงเรียน 
2. การตัดสินใจในการบริหารและการจัด

การศึกษาโรงเรียน 
3. การระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร

อื่นๆเพื่อการจัดการศึกษา 
4. การจัดกิจกรรมของโรงเรียนกับชุมชน 
5. การก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 

และประชาสัมพันธผ์ลงานของโรงเรียน 
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การรวบรวมข้อมูล 
ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษานี้ ผู้ศึกษามีวิธีการรวบรวมดังนี้ 

1. ผู้ศึกษาขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าหนังสือขออนุญาต
รวบรวมข้อมูล 

2. ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขต อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา 
2) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติ t - test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม และ 

F - test และใช้วิธีการ (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขว่าจะต้องคืนอ านาจในการจัดการศึกษาสู่ประชาชนในลักษณะที่รัฐจะต้อง ให้

ความส าคัญ และยอมรับที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น ในการพัฒนา
ต าบลใน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความในมาตรา 67 (5) ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ต้องด าเนินกิจกรรม ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อศึกษาการมีส่วน
ร่วมของผู้ปฏิบัติงาน จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งภายในองค์การบริหารต าบล และประสบการณ์ใน
การท างาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 น าผลจากการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับบทบาทและขอบเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อ
การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการศึกษาต่อไป 

2 น าข้อมูล ข้อค้นพบที่ได้ ไปประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนพัฒนา และส่งเสริมด้านการจัดการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ภาคนิพนธ์เร่ืองนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง จาก ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ที่

ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าข้อคิดกระบวนการความรู้ด้วยการเอาใจใส่อย่างยิ่งจนท าให้ภาคนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์    
ที่ได้ให้ความกรุณาเก็บรวบรวมข้อมูลและได้ให้ความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง  

ท้ายที่สุด ผู้ศึกษาขอแสดงความระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิดที่ให้ ความรัก ความห่วงใยและให้
การสนับสนุนจนส าเร็จการศึกษา ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อน อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่สนับสนุนทุนการศึกษา ในครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง โดย
ให้ก าลังใจและความช่วยเหลือทุกด้าน ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ าใจของทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพุนพิน 2 อ าเภอพุนพิน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
DESIRABLE CHARACTERISTIC OF SCHOOL ADMINISTRATOR IN PHUNPHIN 2, 
SURATTHANI PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   ชุลีพร  ชูเพชรพงษ ์

  สาขาวชิา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต  วิบูลยประพันธ์ 
  ภาควิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย
พุนพิน 2 อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายพุนพิน2 อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ท างาน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ Independent Sample 
ผลการวิจัย พบว่า 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพุนพิน2 อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ           
ด้านความเป็นผู้น า ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามล าดับ 
 2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพุนพิน2 อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน และมีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ต่างกันมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา โดยรวมและราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี มีทัศนะ          
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป  
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 
 This research aimed 1) to study desirable characteristic of school Administrators in 
Phunphin 2, Suratthani Province and 2) compare desirable characteristic of school 
administrators school Administrators in Phunphin 2, Suratthani Province, classified by sex, 
educational level and working experience. The instrument used for collecting data were 5. 
The statistical method and procedures employed in data analyses were percentage, means, 
standard deviation, t-test from Independent Sample. 
The results were as follows: 
 1. The desirable characteristic of school administrators in Phunphin 2, Suratthani 
Province. It was found that a whole and by aspect, ranging from the highest to the lowest 
mean scores, were the aspects of personality, leadership, morality and ethics, and administration 
ability, respectively. 
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 2. The comparison desirable characteristic of school administrators in Phunphin 2, 
Suratthani Province. It was found that teachers different sex and different education level 
were the opinion to desirable characteristic of school administrators in school. The overall 
and individual aspects are not different. Experience teachers opinions desirable 
characteristic of school administrators. The overall and individual aspects are different. At 
the .01 level, teachers with experience of less than 10 years were more likely to have 
desirable characteristic of school administrators in educational institutions than teachers 
with 10 years of experience. 
 
Keyword : Desirable Characteristic, Administrator 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และสิ่งที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่
ราชการทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และได้ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ว่า              
ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดท าหลักสูตรการพัฒนา มี 3 หน่วยการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยที่ 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หน่วยที่ 2) ภาวะผู้น าทางวิชาการ และหน่วยที่                      
3) การบริหารจัดการในสถานศึกษา จากหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาก่อน ซึ่งจะท าให้ผู้บริหาร
เกิดการพัฒนาตนเองและน าไปสู่โรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 3)  
ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นความหวังของการเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณลักษณะที่พึง 

ประสงค์ของผู้บริหารเพราะผู้บริหารโรงเรียนถือเป็นหัวหน้า (Leader) คือเป็นทั้งหัวและหน้าตาของ
โรงเรียนที่สังคมเฝ้ามอง ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในและนอกโรงเรียน โดยในโรงเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องเป็นผู้น าในทุกด้าน เพื่อกระตุ้นให้ครูปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะมีแบบอย่างที่ดีให้เห็นทุกวัน และ
เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของโรงเรียนให้ได้ เมื่อผู้บริหารโรงเรียน
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

ผู้บริหารคือ สัญลักษณ์ของโรงเรียน หากผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดี ย่อม
ได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้บริหาร การ
ท างานก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว  

ดังค ากล่าวที่ว่า“ครูมีผลต่อคุณภาพการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนมีผลต่อการปฏิบัติงานของครู” อย่าง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (สุรัตน์ ไชยชมภู. 2557) คุณลักษณะที่จะน าพาให้ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะที่ส าคัญ
เหล่านี้ ได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
และด้านความเป็นผู้น า ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ถ้ามีในตัวผู้บริหารย่อมจะท าให้การบริหารงานประสบผลส าเร็จ (รุ่ง
กานต์ มณีฉาย, 2559) 
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ดังนั้นจึงควรต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และให้คงอยู่
เสมอเพราะผู้บริหารจะได้น าความรู้ ทักษะมาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนตนเองให้ก้าวทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อน า
ความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงาน หรือน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ในเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน 
แนวทางการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดี ให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของผู้บริหารนั้น มีการ
พัฒนาหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่า ผู้บริหารคนใดจะเลือกการพัฒนาแบบใด เมื่อพัฒนาแล้วสามารถเปลี่ยน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้จริง และที่ส าคัญสามารถน ามาพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความก้าวหน้า 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญต่อการบริหารงานของผู้บริหารเป็นอย่าง
มาก เพราะคุณลักษณะแต่ละด้านของผู้บริหาร จะเป็นสิ่งผู้บริหารน ามาใช้ น ามาเป็นแนวทางในการบริหารงาน            
ทั้งในเรื่องของคน งบประมาณ ครุภัณฑ์ ให้เป็นระบบ ระเบียบและถูกต้อง หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดีก็เปรียบ 
เสมือนผู้บริหารมีกลยุทธ์ที่ดี สามารถน ากลยุทธ์ที่มีอยู่กับตัว มาใช้ในการด าเนินงานหรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่กล่าวมานี้ เป็นคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาผู้บริหารได้อย่างรอบด้าน 
และหากสามารถน ามาใช้ให้คน ถูกงาน ถูกหลักการ ผู้บริหารก็จะเป็นผู้บริหารท่ีประสบผลส าเร็จอย่างรอบด้าน
เช่นกัน จารุณี ดวงแก้ว (2553 : 26) กล่าวว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญ 
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้น า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นผู้น า
ทางวิชาการ มีความเป็น ประชาธิปไตย มีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคน เป็นนักประสานงานท่ีดี บริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และครองตนดี มีความโปร่งใส จึงจะสามารถน าพา สถานศึกษาไปสู่
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้อื่น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพุนพิน 2 อ าเภอพุนพิน จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพุนพิน 2 อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ท างาน 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
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บริหาร 

3



วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนทั้งหมดจ านวน 14 โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
จ านวน 7 คน ผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารจ านวน 7 คน ครูประจ าการในสถานศึกษาในเครือข่ายพุนพิน 2 จ านวน 
96 คน รวมทั้งหมด 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 2 ตอน  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหาร 
วิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) 5 ระดับ ตามแนวความคิดของ ลิเคิร์ท (Likert,Rensis A., 1961, pp. 244-247) 
ซึ่งก าหนดน้ าหนักคะแนนดังนี้ 
 

5 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด 
4 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติมาก 
3 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติปานกลาง 
2 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อย 
1 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุด 

 
การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
3. สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอร่างเคร่ืองมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 

หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค่าIOC ตั้งแต่ .67–1.00 

6. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าผลการทดลอง
มาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ระดับ .97  

7. น าเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

8. เตรียมแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหาร 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เป็นรายด้านและโดยรวมด้วยเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (วิเชียร 
เกตุสิงห์, 2538, หน้า 11-18)  
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้  

ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการท างาน ต าแหน่ง/ประเภทของงาน โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ  

ส่วนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิเคราะห์โดยหา โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความรู้ความสามารถ
ด้านการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านความเป็นผู้น า ด้านสภาวะอารมณ์และการปรับตัว ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งหรือประเภท
งาน ที่ต่างกัน โดยใช้สถิติ t – test และ F – test (ใช้ในการทดสอบความแตกต่างกันรายข้อโดยใช้สถิติ t-test ) 
 
สรุปผลการวิจัย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจความ
คิดเห็น (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในเครือข่ายพุนพิน 2 อ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เขต 2 จ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 2 
ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพุนพิน 2 อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างานโดยใช้สถิติ F-test แล้วท าการ
แปลผลและน าเสนอข้อมูลเป็นตารางที่ ประกอบค าบรรยายความเรียง 
 การเปรียบเทียบความความแตกต่าง พบว่าผู้ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการท างานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน 
 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติมาก โดยเรียงล าดับ
แต่ละด้านตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพุนพิน 2 อ าเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฏร์ธานี จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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อภิปรายผล 
 จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 37 33.60 
หญิง 73 66.40 

รวม 110 100.00 
ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0.00 
ปริญญาตรี 63 57.30 
สูงกว่าปริญญาตรี 47 42.70 

รวม 110 100.00 
ประสบการณ์การท างานในสถานศึกษาปัจจุบัน   
1 – 10 ปี 39 35.50 
11 – 20 ปี 19 17.30 
21 ปีขึ้นไป 52 47.30 

รวม 110 100.00 
   

  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 110 คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 เป็น           
เพศหญิง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 66.40 และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับปริญญา
ตรี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์การท างานในสถานศึกษาปัจจุบันส่วนใหญ่ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.30 ประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 และประสบการณ์การท างาน        
1–10 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 
  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายพิณ ภู่ผล (2544:หน้า 72) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่าอาจารย์
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.13 และสอดคล้องกับงานวิจัยของถาวร คงประยูร 
(2537:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ กลุ่มประชากรเห็นว่าผู้บริหารควรมีคุณลักษณะส่วนตัวในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณัญญา แซ่เจี่ย (2545:บทคัดย่อ) 
  หลังจากที่ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารจะมี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่เพิ่มมากขึ้น และน าความรู้ไปสู่การพัฒนาโรงเรียนต่อไป การด าเนินงาน
ของโรงเรียนในปัจจุบัน จะต้องอาศัยวิธีการ หลักการ การวินิจฉัยสั่งการและการตัดสินใจของผู้บริหารในฐานะที่เป็น
ผู้น าของโรงเรียน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนโดยตรง คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ เป็นพฤติกรรมที่
ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมออกมาทั้งทางกายและจิตใจ การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริหารจึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง ถึงแม้ว่าบางครั้งการจัดองค์กรจะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง แต่อาจท าให้งานประสบผลส าเร็จได้ หากผู้บริหารมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีเพราะผูบ้ริหารมีคุณสมบตัิเหมาะสม มีพฤติกรรมที่ดี ที่สามารถน ามาบริหารในเร่ืองของ
คน งบประมาณและครุภัณฑ์ ให้เป็นระบบถูกต้องได้ การรักษาสภาพคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีของผู้บริหารให้คง
อยู่ตลอดไปนั้น ผู้บริหารต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วต้องน าความรู้และทักษะที่
ได้ไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ จึงจะท าให้งานก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
น าผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้การบริหารโรงเรียนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
Parent’s Attitude Towards Educational Management of the Opportunity Expansion 
Schools under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 
 
ผู้วิจัย    ณัฐกานต์  จู้ฮกหลี้ 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มุสิกานนท์ 
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใน
แต่ละด้านโดยจ าแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครอง
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1           
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,099 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า       
5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) และหาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารบุคคลมากเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป ตามล าดับ 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีทรรศนะต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ในด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านงบประมาณและ
ด้านบริหารบุคคลไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพที่ต่างกันจะมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาในแต่ละ
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ทรรศนะ ผู้ปกครองนักเรียน การจัดการศึกษา 
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Abstract  
 This research aimed to study and compare the parent’s attitude towards education 
management of opportunity expansion Schools under Narathiwat Primary Educational Service 
Area Office 1 based on the parent’s educational level and parent’s occupation. The population in 
this study was the parents in the school included 1,099 parents. The sample size of the sample was 
Stratified Random Sampling. The sample for the study included 285 parents of students enrolled 
at the opportunity expansion schools under Narathiwat Primary Educational Service Office 1 
during the 2018 academic year. The instrument used in data collection was a 5-level rating scale 
with 40 question items. The data were analyzed using such statistics as arithmetic mean ( ̅ ), 
standard deviation (SD), One-way ANOVA and Scheffe’s method.  
The results of the study revealed the following:  
 1. The level of parent’s attitude towards education management of opportunity expansion 
Schools under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 was ‘high’, with the 
following descending mean scores: personnel administration, academic administration, budget 
administration and general administration. 
 2. The hypothesis testing showed that the parent who were different in their 
educational level showed the same attitudes towards education management of opportunity 
expansion Schools under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 at 
Academic and General Administration showed different the attitude at statistical 
significance of 0.05 except for Budget management and Human Resources. However, the 
parent who were different in their occupation showed significantly different the attitude 
towards education management at the statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords : Attitude, Parent, Educational Management  
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้ง
พฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม ตั้งแต่รากฐานชีวิตและต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อคนในประเทศมีคุณภาพ       
ก็จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ          
ดังปรากฏไว้ในนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 
จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไว้ 4 ประการ คือการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  
 การพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาทุกคนให้ได้รับโอกาสเข้าถึง
การเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ตั้งแต่ผู้ปกครอง ชุม ชนครูและ
ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการในส่วนกลาง สื่อมวลชน และ
ภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคมเกิดความตระหนักว่า เป็นผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาของผู้เรียน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558 : 41) ผู้ปกครองมีส่วนส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา      
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จึงมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้การด าเนินงาน
และเสนอแนวทางในการจัดการศึกษา ดังนั้น ผู้ปกครองและครูจะต้องจับมือกัน ปรึกษาหารือกัน รับทราบปัญหา
ของกันและกันและหาทางร่วมมือกันท าให้เด็กได้พัฒนาทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามแนวทาง
ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม  
 โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1      
มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สุขนิสัย สุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งการบริหารและการจัดการศึกษา ของบุคลากรทุกกลุ่ม โดยมีปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมการ
บริหารงานในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและการบริหารทั่วไป ยึดหลักมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ แต่การจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง เนื่องมาจากปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ปกครองบางส่วนไม่ตระหนักในการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนของ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งนิยม
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ส่งผลท าให้จ านวนนักเรียนโรงเรียนของรัฐน้อยลง สถาบันครอบครัว
อ่อนแอการหย่าร้างมีสถิติสูงขึ้น ท าให้เด็กขาดความอบอุ่นไม่มีผู้ปกครองดูแล ส่งผลต่อการมาเรียน การออกลางคัน 
การเรียนไม่ต่อเนื่อง ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ผู้ปกครองมีรายได้น้อย เศรษฐกิจครอบครัวไม่ดี ส่งผลให้ขาดปัจจัย
ในการสนับสนุนการศึกษา อีกทั้ง จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ท าให้ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ขาดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มแรงงานยังด้อยฝีมือ ท าให้แรงงานต่างด้าวมีมากขึ้น ส่งผลให้ 
ประชาชนขาดโอกาสในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการท าให้เกิดภาวะตกงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1, 2558 : 17-18) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาส ด้วยเหตุนี้จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพื่อให้โรงเรียนขยายโอกาสประสบผลส าเร็จใน
การด าเนินงาน การศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดผลแก่ผู้เรียน
อย่างสูงสุด สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในแต่ละด้านโดยจ าแนกตามระดับ
การศึกษาและอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยผู้วิจัยได้น ากรอบ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 39 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2553 , หน้า 14) ได้ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการ
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บริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงาน
บุคคล 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแปรตาม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบ
ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนโดยจ าแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน ดังภาพที่ 1 

 

              
           

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,099 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 597-710 อ้างถึงใน ไพศาล วรค า, 
2554 : 461) ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 285 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือมาจาก เสาวภาคย์ ปฐมพฤกษ์วงษ์ (2558 : 112-118) และ             
ธมกร ดุลยปกรณ์ชัย (2556 : 107-113) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จ าแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 2 ข้อ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารงานท่ัวไป รวม 40 ข้อ แบบสอบถามนี้มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating & scale) ตามแบบของ ลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดให้น้ าหนัก
คะแนน ดังนี้  
 

                       ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม 

ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
การบริหารงาน ใน 4 ด้าน คือ  
1. ด้านวิชาการ  
2. ด้านงบประมาณ 
3. ด้านบริหารบุคคล 
4. ด้านบริหารงานทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป  
1. ระดับการศึกษา  
   1.1 ระดับประถมศึกษา  
   1.2 ระดับมัธยมศึกษา 
   1.3 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
2. อาชีพ  
   2.1 รับราชการและเจ้าหนา้ทีข่องรัฐ 
   2.2 ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย  
   2.3 เกษตรกรรม  
   2.4 รับจ้างและอื่น ๆ 



5 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อ านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทั้ง 15 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดโคก
โก โรงเรียนบ้านทอน โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 โรงเรียนบ้านไร่พญา โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 
โรงเรียนบ้านบาโงปะแต โรงเรียนบ้านสวนพลู โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว โรงเรียนชุมชน
บ้านซากอ และโรงเรียนบ้านแคนา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน 
 3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับครู ประจ าชั้นเพื่อ
แจกผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและก าหนดวันรับคืนด้วยตนเอง 
 3.3 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล โดยรับแบบสอบถามคืนจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับ
แบบสอบถามคืนจ านวน 285 ฉบับ จากจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 285 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
 3.5 จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติโดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน โดยหา
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะหท์รรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ในภาพรวมทั้งรายด้านและรายข้อ แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความว่า  พึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความว่า  พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความว่า  พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความว่า  พึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.01 – 1.50 แปลความว่า  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบหาความแตกต่างจากค่า
คะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาด้านบริหารบุคคลมากเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือด้าน
การวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามรายด้าน 
ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียน  ̅ SD ระดับ อันดับ 

ด้านวิชาการ  4.01 0.55 มาก 2 
ด้านงบประมาณ  3.94 0.62 มาก 3 
ด้านบริหารบุคคล  4.13 0.72 มาก 1 
ด้านบริหารทั่วไป  3.93 0.62 มาก 4 

เฉลี่ย 3.96 0.24 มาก  
 
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

 ด้านบริหารบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ครูเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดติดตามความประพฤติของนักเรียนทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียน ผู้บริหารและครูมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และผู้บริหารและครูยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้
วาจาสุภาพและอ่อนโยนกับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป  

 ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
น้อยสามอันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย โรงเรียน
จัดการเรียนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนช้าและมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ และโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลเซีย เพื่อรองรับ
อาเซียน  

 ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนให้การสนับสนุนวัสดุการเรียนและสมุดหนังสือแก่นักเรียนทุกคน โรงเรียน
มีระบบการบริหารจัดการพัสดุและ ทรัพย์สินที่ดี เปิดเผยและตรวจสอบได้ และโรงเรียนให้การสนับสนุนชุดนักเรียน
แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน 

 ด้านบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระ โอกาสต่าง ๆ และบริเวณโรงเรียนและอาคาร
ต่าง ๆ ร่มร่ืน สะอาด สวยงาม น่าอยู่ 

 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีทรรศนะต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ในด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านงบประมาณและ
ด้านบริหารบุคคลไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพที่ต่างกันจะมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาในแต่ละ
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่องทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาด้านบริหารบุคคลมากเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาจากทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.96 ซึ่ งอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจ าแนกตามรายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ด้านบริหารบุคคล มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับมาก ด้านงบประมาณ มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 
อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านบริหารทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก ซึ่งจาก
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ได้มีการบริหารงานโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อม
ก้าวสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 – 
2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 (2558 : 25) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มี
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการจัดระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเน้น
เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีการปรับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนประจ าทุกปี มีการก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่และด าเนินการตามแผน มีการประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับ
การประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับภายนอก โรงเรียนบริหารงานเป็นระบบ มีการแจ้งข่าวสารถึง
ผู้ปกครองเสมอท าให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงการด าเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ท าให้
ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของธมกร ดุลยปกรณ์ชัย (2556 : 87-88) ซึ่งได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 
จังหวัดชัยภูมิ พบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรี ชัยภูมิ 2 อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ( ̅ = 3.72, 
3.69, 3.68 และ 3.68 ตามล าดับ) 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีทรรศนะต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ในด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านงบประมาณและ
ด้านบริหารบุคคลไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพที่ต่างกันจะมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาในแต่ละ
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโดยเปรียบเทียบทรรศนะที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านงบประมาณและด้านบริหารบุคคลผู้ปกครองนักเรียนมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่
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แตกต่างกัน ยกเว้นด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไปซึ่งแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงท าการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ผลปรากฏว่า 
ด้านวิชาการมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษามีทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และผู้ปกครองที่
มีระดับการศึกษามัธยมศึกษามีทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
และด้านบริหารทั่วไปมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษามีทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จาก
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในแต่ละด้านทั้งไม่แตกต่างและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนได้จัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองจึงมี
ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ต่างกัน ดังจะเห็นได้จากด้านวิชาการ ผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษาและระดับการศึกษามัธยมศึกษามีทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่าผู้ปกครองที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งโรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เน้นทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอรแ์ละทักษะทางด้านภาษาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลเซีย เพื่อรองรับอาเซียน 
และเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผลตามที่ผู้ปกครองต้องการ โรงเรียนได้จัดการเรียนซ่อมเสริม
ให้กับนักเรียนที่เรียนช้าและมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยมีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
และในด้านบริหารทั่วไป ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่า
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา โดยโรงเรียนได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระโอกาสต่าง ๆ 
เป็นประจ า มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ าเสมอ มีการประชาสัมพันธ์การ
รับนักเรียนและรับเข้า เรียนในโรงเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึงและโปร่งใส  โรงเรียนมีสภาพอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการต่าง ๆ แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งบริเวณโรงเรียนและอาคารต่าง ๆ มีความร่มรื่น สะอาด 
สวยงาม น่าอยู่ เหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเก่ียวกับนักเรียนและงานวิชาการ
ทุกปี โดยมีการเชิญผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยเสมอ จึงท าให้ครูและผู้ปกครองมีโอกาสได้
พบกันเป็นประจ า สอดคล้องกับงานวิจัยของราตรี บุราณสาร (2552) ซึ่งได้ศึกษาเก่ียวกับทรรศนะของผู้ปกครองต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านซับสนุ่น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2  ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านซับสนุ่น ในภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
 แต่เมื่อจ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนโดยเปรียบเทียบทรรศนะที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในแต่ละด้าน
พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท า
การทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ผลปรากฏว่า ด้านวิชาการ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายมี
ทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่าอาชีพรับราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาชีพเกษตรกรรมมีทรรศนะต่อการจัด
การศึกษามากกว่าอาชีพรับราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และอาชีพรับจ้างและอื่น ๆ มีทรรศนะต่อการจัดการศึกษา
มากกว่าอาชีพรับราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้านงบประมาณมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย มีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาในมากกว่าอาชีพ
รับจ้างและอื่น ๆ ด้านบริหารบุคคลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ปกครองนักเรียนที่
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่าอาชีพรับราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาชีพ
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รับจ้างและอื่นๆ มีทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่าอาชีพรับราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาชีพธุรกิจส่วนตัว
หรือค้าขายมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่าอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับจ้างและอื่นๆ มีทรรศนะต่อการ
จัดการศึกษามากกว่าอาชีพเกษตรกรรม และด้านบริหารทั่วไปมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือ
ค้าขาย และอาชีพรับจ้างและอื่นๆ มีทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย จาก
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีอาชีพที่ต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่องมาจากผู้ปกครองทุกอาชีพต่างก็คาดหวังให้บุตรหลานของตนได้มีความรู้และมีผลการเรียนที่ดี โดยวัดได้จากผล
การเรียนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ปกครองแต่ละอาชีพก็มีความคาดหวังในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการที่
แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากด้านวิชาการ โดยผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย อาชีพ
เกษตรกรรม และอาชีพรับจ้างและอื่น ๆ มีทรรศนะต่อการจัดการศึกษามากกว่าอาชีพรับราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เนื่องจากทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและทันสมัย มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  และเมื่อ
นักเรียนส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถานบันอื่น ๆ ได้ตามที่ต้องการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในพัฒนาการของบุตรหลานของตน 
และในด้านบริหารบุคคล ซึ่งผู้ปกครองที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายและอาชีพรับจ้างและอื่น ๆ มีทรรศนะต่อ
การจัดการศึกษามากกว่าอาชีพรับราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและอาชีพเกษตรกรรมเนื่องด้วยครูมีการเอาใจใส่
นักเรียนอย่างใกล้ชิดติดตามความประพฤติของนักเรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาของนักเรียน อีกทั้งผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์อันดีและเป็นกันเองกับ
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ปฏิบัติเป็นประจ า เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน การประชุมผู้ปกครอง และโครงการสัมพันธ์ชุมชน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ ดีแท้ 
(2553) ซึ่งได้ศึกษาถึงทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา อ าเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งานวิจัยพบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษา อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาในด้านชื่อเสียงของโรงเรียน ด้าน
คุณลักษณะของครู ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการอ านวยความสะดวกและบริการไม่แตกต่างกัน ส่วน
ด้านค่าธรรมเนียมการเรียนและด้านการจัดสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านบริหารทั่วไป โรงเรียนควรมีห้องน้ าห้องส้วมและอ่างล้างมือที่มีมาตรฐานความสะอาดที่ดีและถูก
สุขลักษณะ และมีจ านวนที่เพียงพอส าหรับให้บริการนักเรียนอย่างทั่วถึง  
 2. ด้านบริหารงบประมาณ โรงเรียนควรมีการวางแผนการใช้งบประมาณโดยอาศัยความร่วมมือของคณะ
กรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครอง และควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้มาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอยู่เสมอ 
 3. ด้านบริหารวิชาการ โรงเรียนควรจัดท าแผนส าหรับแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มี
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริงเพื่อเพิ่มพูนมวลประสบการณ์ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และควรจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนช้า 
 4. ด้านบริหารบุคคล โรงเรียนควรจัดสรรจ านวนครูให้เพียงพอส าหรับจัดการเรียนการสอน มีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อทดแทนปริมาณครูที่ขาดแคลน  
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ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
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บทคัดย่อ 
 ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลงั
ตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ 2) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามทัศนะ
ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ านวน 
148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
คอมพิวเตอร์ประเภทโปรแกรมส าเร็จรูปและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ระดับทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลัง
ตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยภาพรวมผู้ปกครองเห็นว่าการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
2 อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.06) และเมื่อพิจารณารายด้านในแต่ละด้านเรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ( X = 4.33) ด้านการด้านความร่มรื่นของการจัดสภาพแวดล้อม 
( X = 4.09) ด้านความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ( X = 4.08) ด้านความสะอาดของการจัดสภาพแวดล้อม ( X = 3.98) 
และด้านการเอ้ือประโยชน์ส าหรับการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย และพักผ่อนบริเวณของชุมชน ( X = 3.83)  
 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพ แวดล้อมของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สรุปได้
ดังนี้ 
 1) ด้านความร่มร่ืนของการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรมีการจัดสวนหย่อมและจัดบริเวณโรงเรียนให้มีไม้ดอก ไม้
ประดับ เพื่อให้เกิดความสวยงาม สร้างสภาพจิตใจที่ดี ให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน เพิ่มจากเดิม 
เป็นต้น 
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 2) ด้านความสะอาดของการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรจัดการเรื่องขยะให้มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการจ ากัดที่
ดี ได้แก่ มีการแยกประเภทขยะ เพื่อพิจารณาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้ควรไปทิ้งหรือก าจัดให้
ได้มาตรฐาน เป็นต้น 
 3) ด้านความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลัง
ตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรปรับสภาพให้เหมาะสมและมีเพียงพอ
ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ และปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน มี
หนังสือจ านวนเพียงพอและทันสมัยกับจ านวนนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า เป็นต้น  
 4) ด้านความปลอดภัยแก่ผู้เรียนของการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรดูแลวัสดุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตราย มีที่เก็บที่มิดชิด
และเป็นสัดส่วน จัดท าประตูรั้วของโรงเรียนให้มั่นคง ตลอดจนต้องดูแลระบบการเดินสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นอันตราย
อย่างยิ่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ มีส่วนที่ป้องกันได้มาตรฐาน เป็นต้น 
 5) ด้านการเอื้อประโยชน์ส าหรับการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย และพักผ่อนบริเวณของชุมชนของการจัด
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 ควรปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี พอเพียงกับการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนและ
ชุมชน เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ : สภาพแวดล้อม , ผู้ปกครอง , คุรุพลังตากใบ 
  
Abstract 

The purposes of the Study on the organization of school environment from parents’ 
views of Kurupalang Takbai School in the Network Center under NarathiwatPrimary 
Educational Service Area Office 2 were 1) to study on the organization of school 
environment from parents’ views of Kurupalang Takbai School in the Network Center under 
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2 and 2) to study the opinion and 
suggestion fromparents’ views of Kurupalang Takbai School in the Network Center under 
NarathiwatPrimary Educational Service Area Office2. The sample group was 148 parents of 
Kurupalang Takbai School in the Network Center under School students. The research 
instruments was the questionnaire. In this analysis, the researcher used the computer program. 
The statistic analysis were percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.). 
The findings of this study were as follows: 

1. Parents' views on the environment of Kurupalang Takbai School in the Network 
Center l were generally considered to be at a very good level (  = 4.06). Considering each 
topic, it can be ranked in descending order as follows Appropriate and conducive to learn 
(  = 4.33), the shade of the environment(  = 4.09), the safety of the students (  = 4.08), 
The cleanliness of the environment (  = 3.98), and the benefits for sports, fitness and 
community living (  = 3.83). 

2. The conclusions of the opinion and suggestion from parents’ views of 
Kurupalang Takbai School in the Network Center under Narathiwat Primary Educational 
Service Area Office 2 are as follows: 
 1. The shade of the environment, it should be organized garden by using flowers to make 
the school beautiful, the students have a good mental health, and appropriate with the school. 
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2. The cleanliness of the environment, the garbage management and the disposal 
process should be effectiveinclude the garbageseparation to consider if it can reuse or not, etc. 

3. The appropriate and conducive to learn, It should be adapted to suit outdoor 
activities.The teaching management facilitates learning.The library standards should be 
improved and the library should have many modern books for students. 

4. The safety of the students, the school should have the place to keep hazardous 
materials from the students. Build a strong gate. Manage electrical wiring system in a good 
condition. 

5. The benefits for sports, fitness and community living, the place should be 
Improved in a good condition and suitable to do student activities and community activities. 
 
Keyword :  Environment Parents Kuruplang Takbai 
 
บทน า  
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน โดยเน้นให้สอนสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ปัญหาเฉพาะแต่ละท้องถิ่นให้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และมีจิตส านึกที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์ การเสริมสร้าง การน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้
อย่างคุ้มค่าและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายรวมถึง การน าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระดับท้องถ่ินมาจัดการเรียน
การสอน โดยให้นักเรียนได้วิเคราะห์ศึกษาวิธีการแก้ไขและป้องกัน โดยการน าเหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนมาให้นักเรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนัก 
สร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้สาระส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2580) กล่าวว่า ประเทศไทยต้องยกระดับมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยปกป้องฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศน์ด้วยการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560:1-5) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเข้าใจ
ตนเอง ทั้งร่างกาย จิตใจ การด ารงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและครอบครัว สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกการตัดสินใจในชีวิต
อย่างเหมาะสม ซึ่งการใช้หลักสูตรผ่านมา กว่า 10 ปี แต่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แม้ในโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่จะส่งออกมา
สู่สังคมให้เป็นบุคลากรที่เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก็ยังคงเกิดปัญหาขึ้นในโรงเรียนเองทั้งในเรื่องขยะมูลฝอย 
น้ าเสีย หรือแม้แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน ก็ยังมีข้อมูลอัตราการใช้ในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินงานตามหลักสูตรดังกล่าวยังขาดประสิทธิผล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552:1-4)  

โรงเรียนเป็นองค์กรส าคัญในการปลูกจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชน ตลอดระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียนก็จะ
สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในโรงเรียนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ถ้าโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมได้
ดี เหมาะสม ก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและชุมชน
เกิดความพอใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามอีกด้วย บรรยากาศในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่ สวนหย่อม หรือ
แม้แต่การจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ในห้องเรียนก็มีส่วนสร้างเสริมความเจริญงอกงามทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
และสังคมแก่นักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและส่งผลให้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เกิดขึ้นเองในตัวผู้เรียนได้ และยังเป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นด้วย  
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ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็กทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 
ดังที่ เบอเกอร์ (Beger. 1989:49) กล่าวถึง ความส าคัญของผู้ปกครองว่าสามารถมีส่วนช่วยให้การเสริมสร้างเด็ก
ประสบความส าเร็จในชีวิตและช่วยให้เด็กเป็นคนเก่งและมีสุขภาพจิตที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยที่
ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในหลายๆ ด้าน ส าหรับการมี ส่วนร่วมของผู้ปกครองตามแนวคิดดัง
กล่าวคือผู้ปกครองจะต้องเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่โรงเรียน มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของครู 
และการบริหารงานต่างๆ ในโรงเรียนซึ่งผู้ปกครองนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสถานภาพของตัวผู้ปกครองนักเรียนเอง เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เป็นต้น ดังนั้น
ทรรศนะความคิดเห็น ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน โรงเรียนจึงต้องจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพก่อให้เกิดความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนด้วย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้แสดงออกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียน และแสดงความยินดีที่
จะช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเต็มที่  

โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2         
เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1 – 3 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบางโรงมีระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มีสมาชิกทั้งหมด 10 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนไว้ในทุกรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษา 
โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเกิดความตระหนักในอันที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความร่มรื่นของการจัดสภาพแวดล้อม ด้านความสะอาด ด้านความ
เหมาะสมและ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้เรียน และด้านการเอื้อประโยชน์ส าหรับการเล่นกีฬาออก
ก าลังกายและพักผ่อน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ดีมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและจะส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียนให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่
ในโรงเรียนบ้านศรีพงัน ซึ่งเป็นโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ จึงเห็นความส าคัญและสนใจที่จะท าการวิจัย
เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตาก
ใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับโรงเรียนและมีบทบาท
ส าคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อให้สามารถประเมินผลการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์ครือข่ายคุรุพลังตากใบว่าประสบผลส าเร็จเพียงใด มีข้อบกพร่องประการใดบ้าง 
ที่จะต้องปรับปรุง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนหรือไม่ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวเสนอผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
คุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์ครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 
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ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

ตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

ทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัด
สภาพ แวดล้อมโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย 
คุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

แบ่งเป็นด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านความร่มร่ืนของการจัดสภาพแวดล้อม 
2. ด้านความสะอาดของการจัดสภาพแวดล้อม 
3. ด้านความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ด้านความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
5. ด้านการเอ้ือประโยชน์ส าหรับการเล่นกีฬา 
ออกก าลังกายและการพักผ่อน 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ดังนี้ 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1–2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 237 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
– 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 148 คน โดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejeie ; & Morgan. 1970:608-609) 
และจากนั้นสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ 
สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะดังนี้ 
 เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert (Rating Scale) ซึ่งถามเกี่ยวกับการจัดสภาพ 
แวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ว่าผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนะเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อยู่ใน
ระดับใด ซึ่งจ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
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 1. ด้านความร่มร่ืนของการจัดสภาพแวดล้อม    
 2. ด้านความสะอาดของการจัดสภาพแวดล้อม    
 3. ด้านความเหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอน    
 4. ด้านความปลอดภัยแก่ผู้เรียน    
 5. ด้านการเอ้ือประโยชน์ต่อการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย และพักผ่อน ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 

 4.51 – 5.00  หมายความว่า  ทัศนะของผู้ปกครองในการจัดสภาพแวดล้อมระดับมากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายความว่า  ทัศนะของผู้ปกครองในการจัดสภาพแวดล้อมระดับมาก 
 2.51 – 3.50  หมายความว่า  ทัศนะของผู้ปกครองในการจัดสภาพแวดล้อมระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายความว่า ทัศนะของผู้ปกครองในการจัดสภาพแวดล้อมระดับน้อย 
 1.00 – 1.50  หมายความว่า  ทัศนะของผู้ปกครองในการจัดสภาพแวดล้อมระดับน้อยที่สุด 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม 
2. ก าหนดข้อมูลที่จะใช้สร้างแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมตัวแปรต่างๆ ที่ท าการวิจัย 
3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของ

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
4. น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและให้ค าแนะน าใน

การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
5. ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
6. น าร่างแบบสอบถามที่แก้ไขไปปรับปรุง แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาย จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ทั้งด้านโครงสร้างและด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม ด้านการใช้ภาษา และด้านอื่นของข้อค าถามแต่ละ
ข้อที่เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ตรงตามเนื้อหา 

7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนที่อยู่
ใกล้เคียงและมีบริบทที่เหมือนกัน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อท าหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ป กครอง
นักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 2. น าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นไปด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุ
พลังตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและขอรับแบบสอบถามหลังจากผู้ปกครองนักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว 
 3. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลา
ในการเก็บข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์ 
 4. น าแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ละชุดไปลงรหัสการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา เร่ือง การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์

เครือข่ายคุรุพลังตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตาม
สมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ระดับทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลัง
ตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดนภาพรวมผู้ปกครองเห็นว่าการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
2 อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.06) และเมื่อพิจารณารายด้านในแต่ละด้านเรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ( X = 4.33) ด้านการด้านความร่มรื่นของการจัดสภาพแวดล้อม 
( X = 4.09) ด้านความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ( X = 4.08) ด้านความสะอาดของการจัดสภาพแวดล้อม ( X = 3.98) 
และด้านการเอ้ือประโยชน์ส าหรับการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย และพักผ่อนบริเวณของชุมชน ( X = 3.83)  
 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 
 1) ด้านความร่มร่ืนของการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรมีการจัดสวนหย่อมและจัดบริเวณโรงเรียนให้มีไม้ดอกไม้ประดับ 
เพื่อให้เกิดความสวยงาม สร้างสภาพจิตใจที่ดี ให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน เพิ่มจากเดิม เป็นต้น 
 2) ด้านความสะอาดของการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรจัดการเรื่องขยะให้มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการจ ากัดที่
ดี ได้แก่ มีการแยกประเภทขยะ เพื่อพิจารณาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้ควรไปทิ้งหรือก าจัดให้
ได้มาตรฐาน เป็นต้น 
 3) ด้านความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในศูนยืเครือข่ายคุรุพลัง
ตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรปรับสภาพให้เหมาะสมและมีเพียงพอ
ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ และปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน       
มีหนังสือจ านวนเพียงพอและทันสมัยกับจ านวนนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า เป็นต้น  
 4) ด้านความปลอดภัยแก่ผู้เรียนของการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรดูแลวัสดุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตราย มีที่เก็บที่มิดชิด
และเป็นสัดส่วน จัดท าประตูรั้วของโรงเรียนให้มั่นคง ตลอดจนต้องดูแลระบบการเดินสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นอันตราย
อย่างยิ่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ มีส่วนที่ป้องกันได้มาตรฐาน เป็นต้น 
 5) ด้านการเอื้อประโยชน์ส าหรับการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย และพักผ่อนบริเวณของชุมชนของการจัด
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
ควรปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี พอเพียงกับการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนและชุมชน เป็นต้น 
 
อภิปรายผล  
 ผลการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลัง
ตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ  
 1. การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลัง
ตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับดีมาก 
ซึ่งผู้ปกครองให้คะแนนด้านความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้สูงที่สุด อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในด้านที่ได้
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คะแนนต่ าสุดคือ ด้านการเอื้อประโยชน์ส าหรับการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย และพักผ่อนบริเวณของชุมชน            
โดยประเด็นที่มีระดับคะแนนต่ าที่สุด คือ บริเวณและพื้นที่ อยู่ในสภาพพร้อมส าหรับการใช้งานได้ ส่วนด้านความ
สะอาดของการจัดสภาพแวดล้อม แม้ผู้ปกครองเห็นว่าการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนคุรุพลังตากใบ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อยู่ในระดับดีมาก แต่ประเด็นที่ระดับคะแนนต่ าสุดคือ มีการแยก
ประเภทขยะก่อนทิ้ง ได้คะแนนในระดับมาก และเป็นประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบจากราย
ประเด็นด้วยกัน ซึ่งผู้เก่ียวข้องควรน าประเด็นปัญหาทั้งสองนี้ไปพิจารณาแก้ไขโดยด่วน สอดคล้องกับแนววิจัยของศุ
ภาพร ผิวงาม (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม การวางแผนการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมและการด าเนินการ และการปฏิบัติการ และอยู่ในระดับพอใช้ 2 
ด้าน ได้แก่ การตรวจสอบและการปฏิบัติการแก้ไขและการทบทวนการจัดการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวนีย์ 
กาญจนฉายา (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า 1) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เมื่อจ าแนก ตามขนาดและสถานที่ตั้งของสถานศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน 
มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้านการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ ส าหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสถานทีต่ั้งต่างกัน มีความแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปัญหา
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ชุมชนขาดจิตส านึก ไม่มีส่วนร่วม          
ขาดงบประมาณ และโรงเรียนมีงานประจ ามาก ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ให้มีการประชาสัมพันธ์ จัดประชุมสัมมนา        
ของบประมาณเพิ่ม จัดให้เป็น แหล่งเรียนรู้ให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจั ดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผู้ปกครอง
นักเรียนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า 1) ด้านความร่มรื่นของการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรมีการจัดสวนหย่อม
และจัดบริเวณโรงเรียนให้มีไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความสวยงาม สร้างสภาพจิตใจที่ดี ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน เพิ่มจากเดิม 2) ด้านความสะอาดของการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรจัดการเรื่องขยะให้มี
ประสิทธิภาพ และมีกระบวนการจ ากัดที่ดี ได้แก่ มีการแยกประเภทขยะ เพื่อพิจารณาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้ควรไปทิ้งหรือก าจัดให้ได้มาตรฐาน 3) ด้านความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของการจัด
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 ควรปรับสภาพให้เหมาะสมและมีเพียงพอในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อ
การเรียนรู้ และปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน มีหนังสือจ านวนเพียงพอและทันสมัยกับจ านวนนักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า 4) ด้านความปลอดภัยแก่ผู้เรียนของการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรดูแลวัสดุต่างๆที่ก่อให้เกิดอันตราย มีที่เก็บที่มิดชิด
และเป็นสัดส่วน จัดท าประตูรั้วของโรงเรียนให้มั่นคง ตลอดจนต้องดูแลระบบการเดินสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นอันตราย
อย่างยิ่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ มีส่วนที่ป้องกันได้มาตรฐาน และ 5) ด้านการเอื้อประโยชน์ส าหรับการเล่นกีฬา 
ออกก าลังกาย และพักผ่อนบริเวณของชุมชนของการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ควรปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

61



 
 

งานได้ดี พอเพียงกับการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี ราชพัฒน์ (2542:บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาเรื่อง การจัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย พบว่า นโยบายการด าเนินงานในเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทุก
ขนาดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเน้นการจัดบริเวณและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม โดยเฉพาะ
สวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้น การจัดสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกับอาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดการ
สุขาภิบาลและการจัดบริเวณโรงเรียนของโรงเรียนทุกขนาดมีการด าเนินการไปตามหลักการจัดสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน คือ ความร่มรื่น สวยงามและสะดวกสบาย ความลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคติดต่อ และความเหมาะสม
กับการพัฒนาทางร่างกาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวนีย์ กาญจนฉายา (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน            
2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อจ าแนก ตามขนาดและสถานที่ตั้งของ
สถานศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้านการน าแผนปฏิบัติการ
ไปสู่การปฏิบัติ ส าหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสถานที่ตั้งต่างกัน มีความแตกต่าง
กันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปัญหาในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ชุมชนขาดจิตส านึก ไม่มีส่วนร่วม ขาดงบประมาณ และโรงเรียนมีงานประจ ามาก ส่วนข้อเสนอแนะ
คือ ให้มีการประชาสัมพันธ์ จัดประชุมสัมมนา ของบประมาณเพิ่ม จัดให้เป็น  แหล่งเรียนรู้ให้ภาครัฐและเอกชนมี
ส่วนร่วมอย่างจริงจัง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองนักเรียนควรให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมด้านความ
สะอาดและความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการมีฝาปิดถังขยะ และประเด็นการจัดหาเวรยามประจ า
ประตูเข้าออก 

  โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการศึกษา ติดตามการแก้ปัญหาและประเมินผลเร่ือง การจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานยิ่งๆ ขึ้นไป และเอื้อต่อ
การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATION LEADERSHIP OF 
SCHOOL ADMINISTRATORS AND SCHOOL ADMINISTRATION ACCORDING 
TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY AS PRECEIVED BY THE 
TEACHERS UNDER NARATHIWAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 3 
 
ผู้วิจัย   นูร์ไอนีย์  ยูโซ๊ะ 

สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิน 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มุสิกานนท์ 

สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิน 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3  2) ศึกษาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 3)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส           
เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 308 คน โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามขนาดโรงเรียน และ
ท าการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีจับสลาก เครื่องมือการวิจัยเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
75 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียวสัน 
ผลการวิจัยพบว่า  

1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2) การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ  

3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง ( r = .723**) อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  
 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study transformation leadership of school 
administrators as Preceived by the Teachers under Narathiwat Primary Educational Service 
Area Office 3 2) study school administration according to the Sufficiency Economy 
Philosophy as Preceived by the teachers under Narathiwat Primary Educational Service 
Area Office 3, and 3) study the relationship between transformation leadership of school 
administrators and school administration according to the Sufficiency Economy Philosophy 
as preceived by the teachers under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3. 
The sample was the 318 government teachers under Narathiwat Primary Educational 
Service Area Office 3, academic year 2016, determined by using Yamane table. They were 
drawn using the stratified random sampling from variable school size then using simple 
random sampling by using draw lots. The research instrument was a set of 5 rating-scale 
questionnaires which contained 75 questions. The reliability of a questionnaire was 0.96. 
The data were analyzed using such statistics as mean ( X ) standard deviation (S.D.) and 
Pearson’s Product Correlation Coefficient 
The results were as follows : 
 1. The transformation leadership of school administrators as preceived by the teachers 
under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 was at high level as whole. 
 2. The school administration according to the Sufficiency Economy Philosophy as 
Preceived by the teachers under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 was 
at high level as a whole and in each aspect. 
 3. The relationship between transformation leadership of school administrators and 
school administration according to the Sufficiency Economy Philosophy according to the 
Sufficiency Economy Philosophy as preceived by the teachers under Narathiwat Primary 
Educational Service Area Office 3 had a positively relationship at high level as a whole 
with the statistical significance at .01 level. 
 
Key Word (s) : Leadership ,Sufficiency Economy Philosophy  
 
บทน า 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และโลก ท าให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาไป
พร้อมๆกัน ทุกคนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ ใช้ทรัพยากรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าพอเพียงกับ
ความต้องการและให้ได้คุณภาพ มีประโยชน์สูงสุด จึงต้องรู้หลักการบริหารและการจัดการที่ดีเพื่อการด าเนินชีวิต
การท างานให้เจริญก้าวหน้า มีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ า 
แนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้ของคนส่วนใหญ่และทรงเตือนสติ
ประชาชนชาวไทย ไม่ให้ประมาท และให้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและการมี
คุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการด ารงชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 3)  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาหรือแนวปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่
พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติได้ประมวล
และกลั่นกรองพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาส
ต่างๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้รับพระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2552 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่าย และประชาชนโดยทั่วไป ความว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นปรัชญาชี้ถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อ

66



ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 38-40) 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถเห็นได้จากผู้น าที่มีลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
ระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มองงานของพวกเขาในแง่มุมใหม่ๆ ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ (Mission) และ
วิสัยทัศน์ (Vision) ของทีมและขององค์การ มีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับความสามารถที่
สูงขึ้นมีศักยภาพมากขึ้น ชักน าให้ผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาเอง ไปสู่สิ่งที่จะท าให้กลุ่มได้ประโยชน์ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะชักน าผู้อื่นให้ท ามากกว่าที่พวกเขาตั้งใจตั้งแต่ต้น และบ่อยครั้งมากกว่าที่พวกเขาคิดว่ามันจะ
เป็นไปได้ ผู้น าจะมีความคาดหวังและมักจะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น (Bass and Avolio. 1994 : 2) 

ผู้บริหารสถานศึกษาถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา ของแต่ละ
โรงเรียน เพราะเป็นผู้รับนโยบาย รับผิดชอบในการด าเนินงานและการบริหารให้ เป็นไป ตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ดังนั้น ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องบริหารงานด้วยกระบวนการต่าง ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความ
ร่วมมืออย่างจริงใจและร่วมแรงแข็งขันจากครูทุกคน ต้องมองเห็นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น ต้องเป็นผู้น าที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในการจัดการศึกษา 
(ภิญโญ สาธร. 2549 : 363) ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษา ได้กล่าวถึงมาตรฐานด้านผู้บริหาร ตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไว้อยู่ 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และมาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้น
ผู้บริหารจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน ซึ่งผลการปฏิรูปดังกล่าว
นี้เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่ างรวดเร็ว และความล้มเหลวจากการจัด
การศึกษาเดิมที่ไม่สามารถสร้างคนให้มีจิตใจที่มีศักยภาพอย่างพอเพียง รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีที่แผ่กระจายไปอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัดไปสู่สังคมสากลที่ต้องใช้วิธีการทางปัญญา ดังนั้นในการ
บริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นที่จะต้องมีหลักและทฤษฎีในการบริหารจัดการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถน ามาบูรณาการกับการบริหารจัดการศึกษาได้ เป็น
อยา่งดี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 32) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นหน่วยงานหนึ่งใน กระทรวงศึกษาธิการที่
รับนโยบายมาปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรม และ ได้ตระหนักถึงคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในน าไปใช้ใน
สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องการบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การ ซึ่งจะมีผลต่อการบ่มเพาะนักเรียนให้มีจิตส านึกของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับบริบทของสังคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  จึงด าเนินตาม
แนวนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการโดยส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนได้ด าเนินการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงอันก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในส่วนของสถานศึกษานั้นๆ (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3. 2558 : 12) 

การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม ขอบข่ายงานท้ัง 4 
ด้านได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ บริหารงานบุคคลและด้านการบริหาร
ทั่วไปของสถานศึกษาเป็นการตอบสนองแนวทางการจัดการ เรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส เขต 3 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดที่มีหลายขนาดและแต่ละโรงเรียนผ่านการบริหาร
สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระยะเวลาที่แตกต่างกัน อาจส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละโรงเรียน  
  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 เพื่อเเนวทางการก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาโรงเรียน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
  2. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 

กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า                   
การเปลี่ยนแปลงของแบส และอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : unpaged ; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2550 : 
190 - 192) มาเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดังนี้ 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน 4 ประการ 
ของแบสส์และอโวลิโอ 

(Bass and Avolio. 1985 : 124-125) 
1.1  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   
1.2  การสร้างแรงบนัดาลใจ   
1.3  การกระตุ้นทางปัญญา   
1.4  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
 
 
 
 

การบริหารสถานศึกษาตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน 

(ศรประภา  พงษ์หัตถาศิลป.์ 2557 : 41-43) 
2.1 การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 การบริหารงานงบประมาณตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 การบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 การบริหารงานท่ัวไปตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 



วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 1,693 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 318 คน โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973 : 125) จากนั้นสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling )โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชั้นแล้วท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับสลาก ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ขนาดของโรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 

320 
877 
496 

66 
181 
71 

รวม 1,693 318 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้  
ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 35 ข้อ ดังนี้ 

  ด้านที่ 1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   จ านวน  10   ข้อ 
    ด้านที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ    จ านวน  8     ข้อ 
    ด้านที่ 3 การกระตุ้นทางปัญญา    จ านวน  7     ข้อ 
    ด้านที่ 4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   จ านวน  10    ข้อ  

โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับใด โดย
ก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
    5   คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4   คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
   3   คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง 
   2   คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย 
   1   คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert : 245) จ านวน 40 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้  

  ด้านที่ 1 การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10 ข้อ 
ด้านที่ 2 การบริหารงานงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10 ข้อ 

  ด้านที่ 3 การบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10 ข้อ 
  ด้านที่ 4 การบริหารงานทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10 ข้อ  
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร

สถานศึกษาอยู่ในระดับใด โดยก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
    5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา  
     เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 
   3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับน้อย 
   1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม จากแนวคิดของ สินีนาฎ โพธิจิญญาโน (2554 : 126-131) อุดม พินธุรักษ์ 
(2553 : 122-126) ทิพากร วรรณพฤกษ์ (2554 : 112- 118) กัลยาณี พรมทอง (2546 : 129-136) วิภาวี นามเดช 
(2552 : 110-118) รณชัย ทิพย์อุทัย (2554 : 111-126) และศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์ (2557 : 91-95) มาสร้าง
แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
  3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Validity) จ านวน 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
   4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4.2 นายวัฒนา ศาสคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจูโวะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

4.3 นายอินฌาม ศรีริกานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
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  เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) ด้านเนื้อหาและความเหมาะสม ความถูกต้อง
ของภาษา โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ ( Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ซึ่ง ทุกข้อค าถามมีดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.67 ขึ้นไป 
  5. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน น ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 204) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9548 และแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9500 และหาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม
เก่ียวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9623  
 6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliabillity) และมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ส่งถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อขอ
อนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 

2. ส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานราธิวาส เขต 3 
จ านวน 318 ฉบับ ไปยังครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 308 คิดเป็นร้อยละ 96.86  
 3. เมื่อรับแบบสอบถามคืนผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพื่อน าไป
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ทุกฉบับให้คะแนนตามน้ าหนักที่
ก าหนดไว้ ตามแนวคิดของเบสท์ และคาห์น (Best and Kahn. 1993 : 246) โดยก าหนดระดับความมากน้อยของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดังนี้  
 5  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 4  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน ระดับมาก 
 3  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 2  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน ระดับน้อย 
 1  คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 และก าหนดระดับความมากน้อยของการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดังนี้ 
5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 
3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับน้อย 
1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาอยู่ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อยที่สุด 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด
สถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert. 1961 : 74) โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผู้วิจัยก าหนด
เกณฑ์ส าหรับวัดระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ระดับ โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเป็นตัวชี้วัด น ามาเทียบกับเกณฑ์และความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. 2535 : 22-25) 
  4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด  
 3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
  2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert. 1961 : 74) โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ส าหรับวัดระดับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 
5 ระดับ โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด น ามาเทียบกับเกณฑ์และความหมายของคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. 2535 : 22-25)  
4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด   
3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก   
2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง  
1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับน้อย  
1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ส่วนการแปรผลระดับความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงเก่ียวกับการบริหารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยใช้
สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation - Coefficient)ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) แล้วน าเอาค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของชูศรี วงศ์รัตนะ (2553 : 316) ดังนี้ 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.31 - 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01 - 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ต่ า 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีดังนี้ 

1. วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
สถิติที่ใช้ ได้แก ่
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  1.1 คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
  1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha-Coefficient) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 
ผล/ สรุปผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 308 คน พบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 195 คนคิดเป็นร้อยละ 63.30 และ
เพศชาย จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 เมื่อพิจารณาอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอายุมากที่สุด คือ อายุ 31- 40 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 รองลงมา คือ อายุ 20-30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 29.50 อายุ 41-50 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 และอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.90 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ จ านวน 209 คนคิดเป็นร้อยละ 67.90 รองลงมาคือ การศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 เมื่อพิจารณาประสบการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.40 รองลงมาคือ ประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30และประสบการณ์การ
ท างานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 และเมื่อพิจารณาแบบสอบถามมีขนาดโรงเรียน พบว่า 
มีโรงเรียนขนาดกลาง มากที่สุด จ านวน 175 คนคิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.40 และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 

2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 3.7679) โดยด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ( X = 3.8300) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( X = 3.8291) การค านึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ( X = 3.7497) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( X = 3.6688) ตามล าดับ 

3.การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.7433) โดยด้านการบริหารงาน
ทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.9032) ด้านการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ( X = 3.7542) ด้านการบริหารงานงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.6964) และ
ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.6192) ตามล าดับ  

4.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยภาพรวม                  
มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .723 
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อภิปรายผล 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูป
การศึกษาตลอดจนสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมการศึกษาของไทยได้เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่า องค์กรหรือ
สถานศึกษาจะอยู่อย่างมั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็น
ผู้บริหารยุคใหม่ หรือต้องปรับมุมมอง วิธีคิดให้ทันสมัยในการพัฒนาสถานศึกษา เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนทัศน์ทางการบริหาร น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมืออาชีพมีความเป็นผู้น า โอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จก็สูงขึ้นผู้บริหารสถานศึกษามิใช่ท าหน้าที่แต่บริหารไปตามระเบียบเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องแสดงบทบาท
ของผู้น าที่แท้จริงในสถานศึกษานั้นๆ ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ บาลลา (2554 : 80) ได้ศึกษา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อ าเภอเมือง
ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชัย จะเกรง (2551 : 135) ได้ศึกษาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ช่วงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทิพากร วรรณพฤกษ์ (2554 : 94) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของแอนนา รัตนภักดี (2553 : 114) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ทั้งด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมากและโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนงนุช สังขรัตน์ (2552 : 67) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการด าเนินการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระดับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการด าเนินการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือ เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 7 ฝ่าย สภาพที่เป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวีณา เพชรจิระวรพงศ์ (2552 : 74) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของปสุตา เพ็งประสพ (2551 : 60) 
ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเซนหลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ระดับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี ละม่อม  (2553 : 
83-84) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดย
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา สิทธิจินดา (2552 : 125-126) ได้ศึกษา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อภาวะ
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ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี           
โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านมีประเด็นน ามาอภิปราย ดังนี้ 

1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการเป็นผู้มี
บารมีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออื่นๆอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารกล้าคิดและกล้า
ตัดสินใจท าสิ่งใหม่ๆ ระบุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายการท างานชัดเจน มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม         
มีความเป็นมิตร แสดงความมีน้ าใจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการท างาน ทั้งนี้ยังมีมุมมองวิสัยทัศน์กว้างไกล         
มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบสส์และอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : 19-20) 
กล่าวว่าความมีบารมีเป็นองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการเป็นผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลงเป็นความสามารถที่ท า
ให้คนอื่นเกิดความยอมรับ ศรัทธา เป็นผู้ที่มีความสามารถในการชักน าโน้มน้าวจิตใจให้คนอื่นมีความคิดคล้อยตาม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของแอนนา รัตนภักดี (2553 : 114) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับปสุตา เพ็งประสพ (2551 : 60) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการ
สร้างบารมีด้านการดลใจ และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ (2546 : 144) กล่าวว่า ผู้น ามี
ลักษณะเด่นและมีความมั่นใจตนเองเป็นแบบอย่างของผู้ตามในเรื่องค่านิยม ความคาดหวัง ความหนักแน่นต่อสิ่ง
กระตุ้นและทัศนคติของผู้น าที่มีต่อการท างานขององค์กร สร้างความประทับใจในความสามารถและความส าเร็จ      
มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความคาดหวัง เชื่อมั่น ในผู้ตามและเชื่อว่าผู้ตามสามารถปฏิบัติให้ลุล่ วงตามเป้าหมายได้         
มีพฤติกรรมที่สร้างแรงจูงใจในการท างานให้พันธกิจบรรลุตามจุดมุ่งหมายและมีบทบาทที่ชนะใจ 

1.2 การเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นที่จะท างานให้มี
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารให้ขวัญและก าลังใจแก่ครูในการท างาน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารให้ขวัญก าลังใจและเชื่อมั่นว่าครูสามารถปฏิบตัิงานจนบรรลุ ทั้งนี้มีการสนับสนุนพัฒนา
ตนเองโดยการศึกษา อบรม สัมมนา นอกจากนี้ผู้บริหารมอบหมายงานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละคน 
สอดคล้องกับแนวคิดของแบสส์ (Bass. 1985b : 96-100) กล่าวว่า ผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพจะมีลักษณะเหมือนพ่อ
พระ (Benevolent Father) ผู้ซึ่งให้ความเป็นมิตร มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้การส่งเสริมลูกน้องโดยการให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุนให้การยอมรับและเปิดเผยให้ผู้ตามมั่นใจในสติปัญญาของผู้น าเป็นผู้ฟังที่ดี ให้อิสระ
แก่ลูกน้องและส่งเสริมให้ลูกน้องมีการพัฒนาตนเอง มีความเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ลูกน้องของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของปสุตา เพ็งประสพ (2551 : 60) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการสร้างบารมี ด้านการดลใจ 
และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา นอกจากนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของธนสิตา  ก้องยืนยง (2556 : 65-66)        
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
สามอันดับ ดังนี้ คือ ด้านการเป็นผู้สร้างแรงดลใจ ด้านการเป็นผู้มีบารมี และด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้
ตามเป็นรายบุคคล ตามล าดับ 
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1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นใช้ปญัญา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูแสดงความคิดเห็นและแสดงแง่คิดต่างๆ 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มทดลองใหม่ๆ ขึ้น โดยไม่มีการต าหนิ
ใครเมื่อการปฏิบัติงานดังกล่าวพบความล้มเหลว ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้บริหารส่งเสริมให้ครูคิดหาทางแก้ปัญหากับ
กระบวนการเรียนการสอน และยังสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูให้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี กระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงน าไปสู่การพัฒนาที่ทันสมัย โดยการศึกษาอบรม สัมมนา เพื่อสร้างจุดร่วมในความส าเร็จผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูคิดหาทางแก้ปัญหากับกระบวนการเรียนการสอน และยังสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูให้เหตุผลในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่การพัฒนาที่ทันสมัย โดยการศึกษาอบรม สัมมนา 
เพื่อสร้างจุดร่วมในความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบสส์ (Bass. 1985b : 96-100) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปสุตา เพ็งประสพ (2551 : 60 ) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ร่วมใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานผู้บริหารมีการแจ้งข่าวสารความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเหตุการณ์ต่างๆให้ผู้ร่วมบริหารทราบ
สม่ าเสมอ และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

1.4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารให้เวลาในการ
สอนและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่ครูแต่ละคนอย่างทั่วถึง และค่าที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าด้านวิชาชีพแก่ครูทุกคน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้ค าปรึกษา 
แนะน า ช่วยเหลือครู และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้งให้เวลาในการนิเทศช่วยเหลื อ สนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปสุตา เพ็งประสพ (2551 : 60) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก คือ ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถและลักษณะของงาน ผู้บริหารให้เวลาในการ
นิเทศผู้ใต้บังคับบัญชาและมอบหมายงานให้ตามความสามารถและทักษะของแต่ละคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เฉลา ระโหฐาน (2553 : 100-102) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอยู่ในทางบวก และอยู่ในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงาน
บริหารทั่วไป โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล อินทรโชติ (2552 : 97-99)          
ได้ศึกษา การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ในภาพรวม พบว่าการบริหารโรงเรียนโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป มีความส าเร็จอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบระดับความส าเร็จใน
การบริหารจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของบุคลากรทางการศึกษานั้น มีบทบาทส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งในการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษา โดยครูมีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริม
ความรู้ในด้านการสอนเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียน อภิปรายผลได้ดังนี้ 
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2.1 การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับแรกในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ผู้บริหารส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนในการส านึกรักบ้านเกิด ส่วนค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย  คือ 
ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งผลที่เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจาก
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 จัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย  และส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้มีการน าแนวคิดในด้านการจัดการเรียนรู้ลง
สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาแนวการ
จัดการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริขึ้น โดยการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้ากับ
หลักสูตรและเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นวิถีการด าเนินชีวิตจริงของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รุ่งทิวา สันติผลธรรม (2552 : 84) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้บริหารควรมีความตระหนัก มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถน าความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้แก่ครูผู้สอน รวมทั้งน าผลการประเมินการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับแรกในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ที่ปรากฏผลเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การปฏิบัติต่อองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาต้อง
บริหารผ่านแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งประกอบไปด้วยแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ซึ่งต้องสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาพร้อมทั้งมีกลยุทธ์ในการด าเนินการ และมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารงบประมาณในยุคปัจจุบันต้องรอบคอบ ระมัดระวัง ยึดความ
พอประมาณ ความประหยัดคุ้มค่า ตามมาตรการประหยัดงบประมาณของรัฐ (ปรีชา ศรีลับขวา. 2551 : 104) 
ดังนั้นการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในยุคปัจจุบันต้องใช้หลักเหตุผลในการบริหารงบประมาณเพื่อลดความ
เสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ส่วนค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารมีการก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน
งบประมาณ ที่ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และทางโรงเรียนแสวงหาการสนับสนุน
จากแหล่งเงินทุนสนับสนุนต่างๆ นั้นมีจ านวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมของโครงการ จึงต้องบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจะต้องมีการใช้จ่ายตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้นการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการด้าน
การบริหารงบประมาณ จึงมีความส าคัญและต้องพิจารณาคัดเลือกให้เหมาะสม จึงจะได้บุคคลที่ดี มีความรับผิดชอบ 
จึงท าให้การก าหนดผู้รับผิดชอบการบริหารงบประมาณเป็นเร่ืองส าคัญ  

2.3 ด้านบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับแรกและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความพอประมาณในการด าเนินชีวิต คือผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ปรึกษา เสนอแนะแนวทางและเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในโรงเรียน โดยเน้นให้บุคลากรในโรงเรียนมีความ
พอประมาณในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟื้อและมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝึกให้มีการมองไป
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ข้างหน้าและเตรียมตัวให้พร้อมกับความผันผวนของเหตุการณ์ต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน รวมถึงการหมั่นแสวงหาความรู้
เพือ่ให้เกิดความรอบรู้ในด้านต่างๆ อันจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ด ารงอยู่อย่างเข้มแข็งและพอเพียงภายใต้กระแส
ความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ชนิต ต๊ะนัย (2551 : 91) ได้ศึกษาการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนบ้านเทิดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะครูควรมีการปลูกฝังค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดกับนักเรียนให้มาก  คณะครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาควรได้รับการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย รวมทั้งให้ครูได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวคิดของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือผู้บริหารมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งผลเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
สามารถท าได้เพียงผ่านสื่อสิ่งพิมพ์พวกแผ่นพับ จดหมายประชาสัมพันธ์เท่านั้น และบุคลากรในโรงเรียนก็มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี โพธิกุล (2552 : 104) ได้ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พบว่าผู้บริหารที่
ดีต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ผู้เรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและความร่วมมือของทุกฝ่าย ผู้บริหารควรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารควรพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รวมถึงประสานความร่วมมือกับชุมชน 
โดยมีเป้าหมายเข้าไปช่วยเหลือชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน 

2.4 ด้านบริหารงานทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับแรกในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้
มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันทันต่อการใช้งาน ผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้ความส าคัญเรื่อง
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันทันต่อการใช้งาน เข้าท านองว่าการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ควรรู้จักค าว่าพอประมาณ เน้นความประหยัด มีเหตุผลในการบริหาร เน้นความรอบคอบไม่เดือดร้อนในอนาคต
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รณชัย ทิพย์อุทัย (2554 : 88) ได้ศึกษาการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่าผู้บริหารให้ความส าคัญในขั้น
เสริมสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา สามารถแยกออกเป็นประเด็นใหญ่ คือ เสริมสร้างบรรยากาศในทางวัตถุเช่น 
อาคารสถานที่ และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเสริมสร้างบรรยากาศดังกล่าวเป็นสิ่งที่ปรากฏเห็น
เด่นชัดเป็นรูปธรรม ส่วนค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือมีคู่มือการบริหารงานทั่วไปที่เน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นหลัก ผลเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
  3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยรวมและรายด้าน มี
ความสัมพันธ์ทางบวก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า ข้อที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อยู่ในระดับมากที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คือการค านึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลกับการบริหารงานโดยรวมทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา เพราะฉะนั้นผู้บริหารควรสนับสนุนในด้านการ
ค านึงความเป็นปัจเจกบุคคลให้มาก โดยเฉพาะในด้านผู้บริหารปฏิบัติตนต่อครู โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารที่มีคุณภาพต่อไป ส่วนข้อที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยที่สุดของ
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา กับการ
บริหารงานบริหารทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมทั้งสองด้านนี้โดยเฉพาะการ
บริหารกระตุ้นให้ครูแสดงความคิดเห็นและแสดงแง่คิดต่างๆ กับผู้บริหารส่งเสริมการจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไป
ตามความต้องการของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรินทร์ ชุมแก้ว (2556 : 71-72) ได้ศึกษาวัฒนธรรม
องค์การภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้บริหารในองค์การเอกชน พบว่าภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยังพบผลเพิ่มเติมว่า ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง
โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางที่มีภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงใน
ระดับสูง มีพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสูง ส่วนผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าแบบ
สร้างความเปลี่ยนแปลงน้อยมีพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยด้วย  

3.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส       
เขต 3 ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงานด้านวิชาการโดยปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ให้สอดคล้องและความต้องการของผู้เรียนบริบทของโรงเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 13) ได้ก าหนดหน้าที่ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเก่ียวกับงานด้านวิชาการว่า ต้องประกอบไปด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียน การสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ เจียเจริญ (2558 : 100-120) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานงบประมาณตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
3 ด้านการบริหารงานงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 บริหารงาน
โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงานด้านงบประมาณ  โดยยึดระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการ มีการด าเนินงานโดยการวางแผนติดตาม ประเมินและตรวจสอบที่เป็นปจัจุบนั มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน
เป็นไปด้วยหลักของความยุติธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและผู้เรียนเป็นส าคัญ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ           
พัทธนันท์ เจียเจริญ (2558 : 100-120) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
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3.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
ด้านการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 บริหารงานโดย
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล  โดยการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังบุคลากรให้พอดีกับปริมาณงาน การส่งเสริมให้บุคลากรมีความพอประมาณในการใช้ชีวิต ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การก าหนดบทบาทผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน
มีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู ้ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นไปอย่าง
ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยและคุณธรรมการยกย่องส่งเสริมผู้กระท าความดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัทธนันท์ เจียเจริญ (2558 : 100-120) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 

3.4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานทั่วไปตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ด้าน
การบริหารงานทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 บริหารงานโดยการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงานด้านบริหารการบริหารทั่วไป โดยการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาในด้านต่างๆได้อย่างสอดคล้องกับสังคมและสภาพของโรงเรียน การจัดอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะกับสภาพการใช้งาน มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้ครอบคลุม
การพัฒนาการศึกษา การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดระบบการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม การป้องกันความเสี่ยงของโครงการที่อาจท าให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศอย่างครอบคลุมเป็นปัจจุบันทันต่อการใช้งาน การเผยแพร่และส่งเสริมการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ 
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
การส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ เจียเจริญ (2558 : 100-120) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอยู่
ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้วิธีการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือว่าการบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นภารกิจของผู้บริหารยุคใหม่ ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความส าเร็จของ
การบริหารจัดการสถานศึกษา เกิดจากผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ 
ไว้วางใจ จากผู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ดังนั้น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสัมพันธ์กับการบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

1. ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ ด้านการค านึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลกับการบริหารงานโดยรวมทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา ผู้บริหารควรส่งเสริมในด้านการค านึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลให้มาก โดยเฉพาะในด้านผู้บริหารปฏิบัติตนต่อครู โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการบริหารที่มีคุณภาพต่อไป 

2. ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยที่สุดของ คือ ด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญา กับการบริหารงานบริหารทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุนทั้งสอง
ด้านนี้โดยเฉพาะการบริหารกระตุ้นให้ครูแสดงความคิดเห็นและแสดงแง่คิดต่างๆ  กับผู้บริหารส่งเสริมการจัดการ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามความต้องการของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น  
ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตพื้นที่อื่นๆ  

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร งานของหน่วยงานอื่นๆ  
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีตอ่การบรหิารจัดการศึกษาในระดบั ปฐมวัยของโรงเรยีนวดัลาดบัวขาว 
ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 
Parental Satisfaction with Early Childhood Education Administration. 
WatLadBuaKhao School Office of the Saphan Song Bangkok. 
 
ผู้วิจัย   บุษรา  เสนาหม่ืน 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐ์วดี  จิรโรจน์ภิญโญ 
   ภาควิชา สารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการศึกษา 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงาน
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ 
อายุ อาชีพ และการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงาน
เขตสะพานสูง ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 80 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้ตารางของ Krejcie and 
Morgan โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่
ผ่านการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถามด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’ s Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ .96  
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการบริหารศึกษาในระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงาน
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการ
สอนและด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ตามล าดับ 

2. ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ อาชีพและวุฒิการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน          
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, การบริหารจัดการศึกษา 
 
Abstract  

This research is a survey research. The purpose of this research is 1) To study 
Parental Satisfaction Affecting the Early Childhood Education Administration of 
Watladbuakao School. Office of the Saphansong. Bangkok 2) To compare the study 
Satisfaction of Parents Affecting Administration Early childhood education at 
Watladbuakao School Office of the Saphansong. Bangkok is classified by sex, age, 
occupation and education. There are 80 students in the academic year 2017. Obtained by 
using the Krejcie and Morgan tables by simple random sampling. The instrument used in 
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this study was a reliability questionnaire. The reliability of the questionnaire.The 
Cronbach's Alpha coefficient was used to obtain the reliability coefficient of .96 
The research found that 
 1. Parents were satisfied with the administration of Watladbuakhao School. Office 
of the Saphansong Bangkok The overall score was at a high level. All aspects are in very 
high level. Sort by average is the teacher. School environment and atmosphere The teaching 
and the relationship between the school and the parents respectively. 

2. Parents with different sex gender, age, occupation and education were satisfied 
with the management of Watladbuakhao School. Office of the Saphansong. Bangkok. 
Overall and individual. No statistical differences. 

 
Key words : Satisfaction, Educational Administration 
 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต้การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น  โดยได้น้อมน าหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน  และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะท าให้การ
พัฒนาคุณภาพของประชากร เป็นไปตามที่ประเทศชาติต้องการ จากการก าหนดทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) โดยมีจุดเน้นในการเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการ
เสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้
เหมาะสมตามช่วงวัย ซึ่งจุดเน้นในการเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วง
วัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 

ดังนั้นโรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุด เพราะโรงเรียนมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาเยาวชน 
หรือพัฒนาคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียน
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทย (อนันต์             
รุ่นประพันธ์,2547, : 1) โรงเรียนจึงต้องจัดให้มีการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป โดยให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการร่วมรับผิดชอบการช่วยกันพัฒนา การปรับเปลี่ยนวิธีการให้
การบริการด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ (วันทนีย์ ทรัพย์จันทร์, 2559, : 1) 
 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีหน้าที่
บริหารจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนา
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และสอคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย ตามโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
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2546, : 34) คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ซึ่งโรงเรียน
แบ่งหน้าที่การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วม (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว, 2558, : 4) ปัญหาของโรงเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขต
สะพานสูง นั้น แม้ว่าโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน แต่โรงเรียนก็ยังคงมีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาตินั้น  เพื่อ
สนองตอบต่อเจตนารมณ์นโยบายของรัฐบาล และให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) และการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน นอกจากบุคลากรในโรงเรียน
จะเป็นส่วนส าคัญแล้ว ยังต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ในการ
บริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ
โรงเรียน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อที่จะได้น าผลการศึกษาดังกล่าว มาใช้เป็น ข้อมูล 
สารสนเทศ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนา การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว 
ตลอดจนเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และ
การศึกษา 
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
ของปริญดา หอมสวัสดิ์ (2555, : 51) ; พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546, : 775); ภานุพงศ์             
นามประภากร (2559, : 18); Glover (2002, อ้างถึงใน เสาวภาคย์ ปฐมพฤกษ์วงษ์, 2558, : 26); เสาวภาคย์             
ปฐมพฤกษ์วงษ์ (2558, : 32) แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ตามขอบข่ายการบริหารงานที่ 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน 4) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ตามรายละเอียดในการศึกษา  
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ข้อมูลของผู้ปกครองนักเรียน  
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร 
 1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง 
ระดับชั้นปฐมวัย 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 4 ห้อง จ านวน 103 คน ผู้ท าวิจัยได้ท าการศึกษากับ
ประชากรทั้งหมด ได้กลุ่มประชากรโดยตาราง Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 80 คน 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้ งนี้น ากรอบแนวคิดตามกรอบงานของตามโครงสร้างหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, : 34) มาใช้ในการศึกษาให้เหมาะสมตามความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว 
4 ด้าน ดังนี้ 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน  

3.1 ด้านครูผูส้อน  
3.2 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน  
3.3 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนามาจากงานวิจัย
ของวนัชพร บุญสิทธิ์ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ (1.) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) (2.) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผล 
ต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของ 
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร 4 ด้าน 
 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 2. ด้านครูผู้สอน  
 3. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ
โรงเรียน  
 4. ด้ านความสั มพั นธ์ ระหว่ า ง โ รง เรี ยนกั บ
ผู้ปกครอง 
 



กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 4 ด้านจ านวน 40 ข้อ ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านที่ 2 ด้าน
ครูผู้สอน ด้านที่ 3 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้เกณฑ์วัดลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ  
 จากนั้นก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใช้เกณฑ์ของ
เบสท์ (Best, 1981) โดยผ่านการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) เพื่อทดสอบความเข้าใจ ความถูกต้อง ตลอดจน
ผู้วิจัยได้ท าการหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีค่าอัลฟ่า เท่ากับ 0.96 ซึ่ง
เชื่อได้ว่าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการวิจัยที่สามารถเชื่อถือได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการ
ประมวลผล โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัด
ลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ของผู้ปกครอง จ าแนกตามอาชีพ โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis Of Variance) และเมื่อพบความแตกต่างจะใช้การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe/ Post hoc Comparison) 
 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองของนักเรียน
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษา ผลการวิเคราะห์ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 และส่วนที่เหลือเป็นเพศ
ชาย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 

พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มากที่สุด มีอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมามี
อายุตั้งแต่ 20 – 30 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.5 และน้อยที่สุด มีอายุตั้งแต่ 41 – 50 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 

พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มากที่สุด มีอาชีพ อิสระ/รับจ้าง/ค้าขาย จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 
รองลงมามีอาชีพ เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และน้อยที่สุด มีอาชีพ ข้าราชการ 
/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 

พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มากที่สุด มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมามีการศึกษาในระดับประถมศึกษาจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 การศึกษาใน
ระดับอนุปริญญา (ปวส.) จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และน้อยที่สุดมีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดลาด
บัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน                    
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จ าแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป อันได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรตามสมมติฐาน 
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ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาใช้มาตรวัดแบบสอบถามโดยใช้
เกณฑ์วัดลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ถือเกณฑ์การให้ค่า โดยมีรายละเอียดดังในตารางที่ 1 – 5 ดังนี้ 

 
  มากที่สุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
  มาก  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  ปานกลาง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  น้อย  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

 น้อยที่สุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม 

 
 

ด้านที่ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัว
ขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 
การแปลผล 

 ̅ S.D. 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.24 0.52 มาก 
2 ด้านครูผู้สอน 4.22 0.62 มาก 
3 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน 4.26 0.61 มาก 

4 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครอง 4.25 0.62 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.24 0.61 มาก 

 
พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว 

ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.24)=S.D. 0.61 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของโรงเรียน ( ̅=4.26)=S.D. 0.61 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ( ̅=4.25)=S.D. 
0.62 ด้านการจัดการเรียนการสอน ( ̅=4.24)=S.D. 0.58 และด้านครูผู้สอน ( ̅=4.22)=S.D. 0.62 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการเรียน
การสอน 

 

ข้อที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ การแปลผล 
 ̅ SD 

1 โรงเรียนจัดเนื้อหาในหลักสูตรเหมาะสมแก่วัยและความสนใจของ
นักเรียน 

 
4.21 

 
0.52 

 
มาก 

2 โรงเรียนมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 4.21 0.59 มาก 
3 โรงเรียนจัดการสอนซ่อมเสริม แก่นักเรียนที่เรียนช้า 4.26 0.61 มาก 
4 โรงเรียนจัดให้มีการสอนเสริมในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 4.19 0.53 มาก 
5 
 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพือ่พัฒนานักเรียนทั้งดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 
4.10 

 
0.56 

 
มาก 

6 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  4.19 0.62 มาก 

7 
 

โรงเรียนมีความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนการสอนของครูที่มีต่อ
นักเรียน 

 
4.41 

 
0.63 

 
มาก 

8 
 

โรงเรียนน าแหล่งเรียนรู้ภายนอกมาเป็นกิจกรรมเสริมด้านทางการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 
4.44 

 
0.57 

 
มาก 

9 โรงเรียนมีการน าสื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัยใช้ในการจัดการศึกษา 4.05 0.57 มาก 

10 
 

โรงเรียนมีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
และติดตามผลการเรียนของนักเรียน 

 
4.31 

 
0.56 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.24 0.52 มาก 
  
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว 
ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅=4.24)=S.D. 0.52 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก จาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนน าแหล่งเรียนรู้ภายนอกมาเป็นกิจกรรมเสริมด้านทางการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ ( ̅=4.44)=S.D. 0.57 โรงเรียนมีความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนการสอนของครูที่มีต่อนักเรียน 
( ̅=4.41)=S.D. 0.63 และโรงเรียนมีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบและติดตามผลการ
เรียนของนักเรียน ( ̅=4.31)=S.D. 0.56 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ด้านครูผู้สอน 

 

ข้อที่ ด้านครูผู้สอน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ การแปลผล 
 ̅ SD 

1 ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 4.33 0.61 มาก 
2 ครูมีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ 4.19 0.68 มาก 
3 ครูมีความรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่การสอนนักเรียน 4.33 0.57 มาก 
4 ครูแต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะเป็นกันเอง 4.15 0.53 มาก 

5 ครูประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 4.40 0.56 มาก 

6 
 

ครูมีมาตรการ และระเบียบที่ใชส้ าหรับนักเรียนที่กระท าผิด 
ระเบียบวินยัของโรงเรียน 4.06 0.70 มาก 

7 
 

ครูติดตาม ดูแล ตักเตือน และปอ้งกันนักเรียนไม่ให้ประพฤติ
ตนในทางทีไ่ม่เหมาะสม 4.10 0.69 มาก 

8 ครูประพฤติ ปฏิบัติตนตามระเบยีบของโรงเรียน 4.19 0.62 มาก 

9 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน 4.20 0.60 มาก 

10 ครูผู้สอนดูแล เอาใจใส่ด้วยความรักและจริงใจต่อนักเรียน 4.21 0.61 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.22 0.62 มาก 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงาน
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ด้านครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.22)=S.D. 0.62 เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ( ̅=4.40)=S.D. 0.56 ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 
( ̅=4.33)=S.D. 0.61 และครูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียน ( ̅=4.33)=S.D. 0.57 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร       
จัดการศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของโรงเรียน 

 

ข้อที่ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ การแปลผล 
 ̅ SD 

1 โรงเรียนมีอาคารที่แข็งแรงมั่นคงเหมาะสมเพียงพอแก่นักเรียน 4.25 0.56 มาก 
2 โรงเรียนจัดบริการด้านห้องน้ า ห้องส้วมนักเรียนให้มีความสะอาด 4.33 0.57 มาก 
3 โรงเรียนมีห้องน้ า ห้องส้วมนักเรียนอย่างเพียงพอ 4.36 0.60 มาก 
4 โรงเรียนจัดบริการด้านอาหาร น้ าดื่มทีส่ะอาดถูกสุขอนามัย และ

เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
 

4.11 
 

0.71 
 

มาก 
5 โรงเรียนรักษาความสะอาดของโรงอาหารอุปกรณ์ภาชนะส าหรับ

นักเรียน 
 
4.23 

 
0.67 

 
มาก 

6 
 

โรงเรียนมีสถานที่จอดรถจักรยาน/จักรยานยนต์ของนักเรียน
เพียงพอ 

 
4.20 

 
0.70 

 
มาก 

7 โรงเรียนมีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 4.25 0.63 มาก 

8 โรงเรียนมีการจัดปา้ยบอกอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆ 4.24 0.58 มาก 
9 โรงเรียนจัดสภาพภูมทิัศน์ให้สวยงาม เป็นที่นา่รื่นรมย์ 4.26 0.57 มาก 

10 โรงเรียนมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 4.34 0.50 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.26 0.61 มาก 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว 
ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅=4.26)=S.D. 0.61 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก 
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนมีห้องน้ า ห้องส้วมนักเรียนอย่างเพียงพอ ( ̅=4.36)=S.D. 0.60 โรงเรียนมีการ
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ̅=4.34)=S.D. 0.50 และโรงเรียนจัดบริการด้านห้องน้ า ห้องส้วมนักเรียน
ให้มีความสะอาด ( ̅=4.33)=S.D. 0.57 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

 

ข้อที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
ระดับ 

ความพึงพอใจ การแปลผล 
 ̅ SD 

1 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเก่ียวกับการศึกษาและการดแูล
นักเรียน 

 
4.24 

 
0.64 

 
มาก 

2 โรงเรียนขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 4.25 0.56 มาก 
3 โรงเรียนให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา 4.33 0.57 มาก 
4 ผู้บริหารและครูอ านวยความสะดวกในการติดต่อกิจการต่างๆ กบั

โรงเรียน 
 

4.36 
 

0.60 
 

มาก 
5 โรงเรียนมีบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือกับผูป้กครองเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันด ี
 

4.11 
 

0.71 
 

มาก 
6 ผู้ปกครองนักเรียนมีบทบาทต่อการพัฒนาโรงเรียน 4.23 0.67 มาก 

7 
 

การแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพนัธค์วามเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้
ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
4.20 

 
0.70 

 
มาก 

8 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

 
4.25 

 
0.63 

 
มาก 

9 น าความคิดเห็นของผูป้กครองมาด าเนนิการปรับปรุงงานของโรงเรียน  
4.24 

 
0.58 

 
มาก 

10 โรงเรียนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันด ี

 
4.26 

 
0.57 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.25 0.62 มาก 

 
 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว 
ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅=4.25)=S.D. 0.62 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก 
จากมากไปหาน้อย ได้แก่  ผู้บริหารและครูอ านวยความสะดวกในการติดต่อกิจการต่างๆ กับโรงเรียน 
( ̅=4.36)=S.D. 0.60 โรงเรียนให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา ( ̅=4.33)=S.D. 0.57 และโรงเรียนร่วมกับชุมชนใน
การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ( ̅=4.26)=S.D. 0.57 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน           
วัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน 
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จ าแนก
ตามข้อมูลทั่วไป อันได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรตาม
สมมติฐาน ดังตาราง 6 – 9 

93



ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ (n = 80) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดลาด

บัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพาน
สูง กรุงเทพมหานคร ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา       

ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
อายุ (n = 80) 

ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองฯ 

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป 
F Sig 

 ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.21 0.67 4.27 0.56 4.27 0.47 4.19 0.44 0.45 0.72 
ด้านครูผู้สอน 4.18 0.66 4.23 0.62 4.32 0.50 4.15 0.60 0.53 0.70 
ด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของโรงเรียน 

 
4.20 

 
0.61 

 
4.27 

 
0.64 

 
4.39 

 
0.56 

 
4.26 

 
0.52 

 
0.59 

 
0.64 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง 

 
4.20 

 
0.63 

 
4.24 

 
0.66 

 
4.37 

 
0.55 

 
4.27 

 
0.54 

 
0.54 

 
0.67 

รวม 4.20 0.64 4.25 0.62 4.34 0.52 4.22 0.53 0.53 0.68 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว  

ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig 

 ̅ SD  ̅ SD 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.31 0.53 4.21 0.59 1.09 0.52 

ด้านครูผู้สอน 4.33 0.56 4.16 0.64 1.68 0.35 

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน 4.35 0.62 4.21 0.60 1.20 0.38 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครอง 4.33 0.63 4.21 0.62 0.91 0.44 

เฉลี่ยรวม 4.33 0.59 4.20 0.61 1.22 0.42 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
อาชีพ (n = 80) 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองฯ 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรรม/
อุตสาหกรรม 

อิสระ/รับจ้าง/
ค้าขาย F Sig 

 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.14 0.55 4.27 0.67 4.25 0.52 0.80 0.57 
ด้านครูผู้สอน 4.08 0.64 4.16 0.65 4.29 0.58 1.29 0.42 
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ
โรงเรียน 

4.10 0.59 4.28 0.65 4.29 0.58 0.90 0.52 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง 

4.08 0.63 4.27 0.66 4.28 0.59 0.91 0.52 

รวม 4.10 0.60 4.25 0.66 4.28 0.57 0.98 0.51 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น  
รายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียน  
วัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา       

ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา (n = 80) 

ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองฯ 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น/

ตอนปลาย/
เทียบเท่า 

อนุปริญญา 
(ปวส.) 

สูงกว่าปริญญาตร ี
F Sig 

 ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD 
ด้านการจัดการเรียน
การสอน 

4.23 0.45 4.30 0.63 4.07 0.57 4.28 0.41 1.20 0.45 

ด้านครูผู้สอน 4.23 0.56 4.28 0.62 4.01 0.65 4.30 0.45 1.52 0.43 
ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของ
โรงเรียน 

 
4.32 

 
0.54 

 
4.30 

 
0.65 

 
4.04 

 
0.50 

 
4.33 

 
0.61 

 
1.50 

 
0.42 

ด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง 

 
4.32 

 
0.55 

 
4.29 

 
0.66 

 
4.04 

 
0.58 

 
4.30 

 
0.60 

 
1.24 

 
0.46 

รวม 4.28 0.53 4.29 0.64 4.04 0.58 4.30 0.52 1.37 0.44 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะกล่าวถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็น
ที่ส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมา
จาก โรงเรียนจัดเนื้อหาในหลักสูตรเหมาะสมแก่วัยและความสนใจของนักเรียนโรงเรียนยังน าแหล่งเรียนรู้ภายนอก
มาเป็นกิจกรรมเสริมด้านทางการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มีการเรียนการสอนเสริมความรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก ทางโรงเรียนเองมีความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนการสอนของครูที่มีต่อนักเรียน ยังมีการน าสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพสมองของเขาอย่าง
เต็มความสามารถ รวมทั้งทางโรงเรียนมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
เก่ง มีความสุขต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวภาคย์ ปฐมพฤกษ์วงษ์ (2558, : 46) ได้กล่าวว่า การบริหาร
วิชาการหมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี
และมีประสิทธิภาพที่สุดอันได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลัก ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และ
รวมถึงการอบรมศีลธรรมจรรยา และความประพฤติของนักเรียนเพื่อเป็นคนดี เก่ง มีความสุข เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และสอดคล้องกับ สุนทรี เตียงกูล (2559, : 22) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการคือ 
การด าเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนตามสาระส าคัญของหลักสูตรและแนวทางการ
บริหารการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 รวมทั้งการจัดบรรยากาศในการเรียนอุปกรณ์การ
สอนการใช้สื่อการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
ของนักเรียน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ ในด้าน
วิชาการ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี บุญสิทธิ์ 
(2557,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านย่อยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบรรเจิด ศุภราพงศ์ (2556, : 100) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบริหารงานของ
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการ
บริหารงานของโรงเรียนปากช่องพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
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2. ด้านครูผู้สอน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียน
วัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาว 
ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เป็นครูประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับนักเรียนและบุคคลทั่วไป มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียน ดูแล เอาใจใส่ด้วยความรัก
และจริงใจต่อนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน มีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะเป็นกันเอง รวมถึงการติดตาม ดูแล 
ตักเตือน และป้องกันนักเรียนไม่ให้ประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสม และมีมาตรการ และระเบียบที่ใช้ส าหรับ
นักเรียนที่กระท าผิด ระเบียบวินัยของโรงเรียน สอดคล้องกับ นิตยา กัณณิกาภรณ์ (2553, : 27) กล่าวว่า มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครู หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือการ
พัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดพร้อมกับมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความช านาญในการประกอบวิชาชีพท้ังความช านาญเฉพาะด้านและความ
ช านาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่ามี
ความรู้ ความสามารถ และความช านาญเพียงพอท่ีจะด ารงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับเยาวลักษณ์ โกยตัน (2558, : 19) ได้กล่าวว่า ครูผู้สอน มีหน้าที่ในการ
อบรมสั่งสอน เสริมสร้างความรู้ทักษะต่างๆ ให้นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ รู้จักประยุกต์และปรับปรุง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ และต้องตรงตามความสนใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีผลการ
เรียนดีขึ้น มีความรัก เมตตาต่อนักเรียนอย่างเท่าเทียม มีการก ากับติดตาม ประเมิน และรายงานพัฒนาการให้
ผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะๆ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้นักเรียนอย่างจริงใจและ
เต็มก าลังความสามารถ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญาภา ชมพูจันทร์ (2558,บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลนิรมล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
การจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลนิรมล สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมและรายด้านย่อยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวันทนีย์ ทรัพย์
จันทร์ (2559, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
วัดสุกรีย์บุญญาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

3. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก โรงเรียนมีอาคารที่แข็งแรงมั่นคงเหมาะสมเพียงพอแก่นักเรียน รวมทั้งจัดให้มีสถานที่จอดรถ
เพียงพอส าหรับนักเรียนและทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนเป็น
จ านวนหนึ่ง จึงต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องอาคารเรียนและบรรยากาศของโรงเรียนให้เหมาะสมน่าอยู่ มีการ
จัดบริการด้านห้องน้ า ห้องส้วมส าหรับนักเรียนและบุคคลภายนอกเพียงพอต่อนักเรียนและบุคคลภายนอก อีกทั้ง
ค านึงถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคารด้วย รวมท้ังมีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน การดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนห้องน้ า ห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อเป็นการดูแลในเรื่องความปลอดภัย 
สุขลักษณะ และความสะดวกสบายของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน สอดคล้องกับ วันทนีย์  ทรัพย์จันทร์ 
(2559, : 33) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางวางแผนการ
บริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาพร้อมทั้งบ ารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ด าเนินการติดตาม



และตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อ
การเรียน และสรุปประเมินผลรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และสอดคล้องกับ 
จรัล สังข์ขาว (2552, : 37) ได้กล่าวถึง การบริหารอาคารสถานที่หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนรู้จักใช้อาคาร
สถานที่ให้คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์ การรู้จักควบคุม ดูแล รักษา การจัดหาอาคารสถานที่ ตลอดจนให้บริการแก่
ชุมชน อาคารสถานที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียนที่จะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพร เอกอมรธนกุล (2554,บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เบบี้ส์ จีเนียส : กรณีศึกษา สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 
พบว่า ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จันทิมา จันทสิทธิ์ (2555, : 95) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก ทางโรงเรียนให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการศึกษาและการดูแลนักเรียน  การขอ
ความช่วยเหลือ ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนที่จัดขึ้นร่วมกับชุมชนใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนในทุกภาคเรียน จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง มีการจัดการปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้ามาศึกษา
ใหม่ รวมถึงการรายงานพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอยู่ตลอดเวลา มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุก
ปีการศึกษา เม่ือพบว่านักเรียนมีปัญหาก็จะด าเนินการให้ความช่วยเหลือ อาทิเช่น มอบทุนการศึกษา รวมถึงมีการ
แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทราบอย่างต่อเนื่อง และทางโรงเรียนน า
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาด าเนินการปรับปรุงงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สอดคล้องกับ ธมกร ดุลยปกรณ์ชัย (2556, : 55) ได้กล่าวว่า การบริการงานทั่วไป คือ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการให้ข้อมูลและการรับข้อมูลการให้บริการด้านต่างๆ 
จากโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ ที่ทางโรงเรียนหรือชุมชนได้จัดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง (2557, : 29) ได้กล่าวว่า การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน อาจสรุปได้เป็นดังนี้ 1.)โรงเรียนใช้จดหมายติดต่อกับผู้ปกครองในรูป
ข่าวสาร ค าชี้แจง รายงาน 2.)ใช้บัตรงานหรือสมุดรายงานติดต่อกับผู้ปกครองให้ทราบผลการเรียน  3.)เชิญหรือ
กระตุ้นให้ผู้ปกครองมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนและมีส่วนร่วม 4.)ครูออกไปเยี่ยมพบผู้ปกครองทั่วถึงสม่ าเสมอ 5.)
จัดท าหนังสือข่าวโรงเรียนส่งให้ผู้ปกครอง 6.)ควรจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียน เพื่อชุมชน 7.)จัดสัปดาห์วิชาการ
ต่างๆ เพื่อชุมชน 8.)การรับข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองและชุมชน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงดาว เชื้อนัน
ไชย (2557,บทคัดย่อ) เรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาเขตต าบล
เวียงมอก อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กัญญาภา ชมภูจันทร์ (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารการจัด
การศึกษาในโรงเรียนอนุบาลนิรมล สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลนิรมล  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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 5. ผลการการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภานุพงศ์  นามประภากร 
(2559,บทคัดย่อ) ศึกษา การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเมืองพัทยา (เชิญ 
พิศลยบุตรราษฎร์บ าเพ็ญ) สังกัดส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารมีต่อการบริหารงานโรงเรียนเมืองพัทยา (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บ าเพ็ญ) สังกัดส านัก
การศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุชาติ ครุฑ
สุวรรณ (2559,บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่า
ปากคลอง 20 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 6. ผลการการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ถนอมจิตร ปิ่นมี (2556, : 69) 
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ เทศบาลเมือง
บ้านพรุ ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พรหมพสิษฐ์ รักษาพราหมณ์ (2550 : 48) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และบุคลากร
ต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลผาจุก อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า 
ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และบุคลากร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
การบริหารงาน ด้านบุคลากรทางการศึกษา ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน 
 7. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มี
ต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชุติมา แพนกุดเรือ 
(2556, : 46) ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัย
ชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วลัยลักษณ์ ชมพูวิเศษ (2556,บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 8. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาวส านักงานเขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ถนอมจิตร ปิ่นมี (2556, : 69) ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มนัส พลายชุ่ม (2540 : 54) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอ่างทอง พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มี
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ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านวิชาการ ด้านปกครองนักเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป และ
ด้านกิจกรรม ไม่แตกต่างกัน 

ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร พบว่า 
 1. ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียน          
วัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

2. ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียน       
วัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 3. ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียน          
วัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 4. ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยในครั้งน้ี 
  1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ต้องปรับปรุงและพัฒนาเก่ียวกับการจัดการสอนซ่อมเสริม แก่นักเรียนที่
เรียนช้า เพราะการสอนซ่อมเสริมถือว่ามีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงต้องการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอน
จึงควรมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีศักยภาพและเรียนรู้ได้เต็มที่ 
 2. ด้านครูผู้สอน จัดให้มีการอบรม วิจัยและจัดท านวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีทางด้านการเรียนการสอนที่
ทันสมัยให้กับผู้เรียน รวมทั้งให้ครูเข้าใจในเรื่องของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเข้าใจใน
พฤติกรรมของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน และสามารถ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยการท าวิจัยในชั้นเรียน และมีการน านวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 3. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนมีขนาด กลางแต่มี
จ านวนนักเรียนค่อนข้างมาก อีกทั้งยังเป็นนักเรียนอนุบาล - ระดับประถมศึกษา จึงท าให้มีผู้ปกครองมารับส่งบุตร
หลานเป็นจ านวนมาก โรงเรียนจึงต้องปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอและรองรับได้อย่าง
เหมาะสม และออกกฎระเบียบในการจอดรถให้เป็นเวลา รวมถึงช่องทางในการสัญจร 
 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ควรจัดให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยน มุมมอง ทัศนคติ
ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทในการพัฒนา ความต้องการของผู้ปกครอง และมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของ
โรงเรียน วัดลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของโรงเรียนวัดลาด
บัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 3. ควรศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในระดบัปฐมวยัของโรงเรียนวัดลาดบัว
ขาว ส านักงานเขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
The development of the spelling practice writing skill did not meet the criterion using 
STAD technique for grade 3 
 
ผู้วิจัย   ปนัดดา โพธิ์สุวรรณ 
    สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร. กิติชัย รุจิมงคล  
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ที่มีต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เร่ือง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านผาเยอ อ าเภอ
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง มาตรา
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จ านวน 22 แผน 2)แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
จ านวน 4 เล่ม 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และ4)แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตรา จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า  

1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.56/84.16 

2. การเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบ
ฝึกทักษะการเขียน ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 48.88 หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.16 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตรา
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : แบบฝึก, มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา, STAD 
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Abstract 
 The development of the spelling practice writing skill did not meet the criterion 
using the STAD technique for Prathom Suksa 3. 1.To develop writing skills for spelling 
section not in accordance with the section using STAD technique for grade 3 to be effective 
in accordance with criterion 80/80. Spelling did not meet the criteria using STAD technique 
for grade 3 before and after class. And 3.to study the satisfaction of Prathomsuksa 3 
students towards the development of writing skill training on spelling section not using the 
STAD technique. The population used in the study were the prathom suksa 3 semesters, 1 
in the year of study, 120 in Ban Phayer School, Sopmai District, Mae Hong Son Province. 
The research instruments were 1) The spelling rules do not meet the number 22 plan. 2) The 
writing skills training spelling category does not meet the number of 4 books. 3) The test of 
learning achievement. The spelling category does not match the selection criteria, the 
answer is 4 options, the 30 items and the 4) the satisfaction questionnaire. There were no 
statistically significant differences. The statistics used for data analysis were Percentage, 
Mean, Standard Derivation and t-test. 
The results are as follows. 

1. The development of writing practice on spelling section did not meet the 
criterion. Using STAD technique for grade 3, the efficiency (E1 / E2) was 86.56 / 84.16. 

2. Comparison between the pre-test and post-test scores. With practice writing 
skills. Pre-study was 48.88% after study, accounted for 84.16%. 

3. Prathomsuksa 3 students were satisfied with the development of writing practice 
on spelling, not in accordance with the section. Using STAD technique for grade 3, the 
mean was 4.81 the best 
 
Key Word (s): Practice, Spelling Section Not Stable, STAD 
 
บทน า  

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริม สร้าง
บุคลิกภาพของคนชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความ สัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบธุรการงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่ง ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่
คู่ชาติตลอดไป (กระทรงศึกษาธิการ, 2551 : 37) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี ทั้งการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูดได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุผลและคิดเป็นระบบมีนิสัยรักการอ่านการเขียน การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนสร้าง สรรค์
อาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาการใช้ภาษาและความเป็นไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและ
วรรณกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยอีกทั้ง น าทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามสถานการณ์ (กรมวิชาการ, 2551 : 3)  
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การอ่านมีความส าคัญต่อบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่บุคคลทุกคนทั้งชายหญิง
และทุกเพศทุกวัยจะขาดเสียมิได้ การอ่านมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ แม้มิได้ปรากฏผลในทางตรงแต่ก็
ปรากฏในทางอ้อม บรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนาต่างพยายามส่งเสริมให้เด็กของตนเอง
สนใจและใช้เวลาว่างเพื่อการอ่านหนังสือทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกาเน้นว่า หนังสือเป็นหนึ่งของชีวิต ถือเป็นปัจจัยที่ห้า รองมาจากอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและยารักษา
โรคการน าหนังสือเข้ามาสัมผัสกับชีวิตของทารกตั้งแต่แรกเกิด เมื่อทารกลืมตาก็เห็นหนังสืออยู่ข้างกายเหมือนกับ
เห็นบิดา มารดาและถือว่าเมื่อทารกเปล่งสียงออกมาเป็นค าพูดได้ ก็ควรที่จะอ่านค าที่เปล่งเสียงออกมาเช่นเดียวกัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2550 : 2) 
 เมื่ออ่านได้แล้วอันดับต่อไปนั่นคือการเขียน ซึ่งการเขียนมีความส าคัญมิใช่น้อย เพราะการเขียนเป็นการ
ติดต่อสื่อสารอีกช่อง ทางหนึ่ง ทั้งการติดต่อผ่านทางจดหมายผ่านทางโลกโซเชียวและอีกมากมาย ดังที่ เยาวเรศ สุด
ชาติ (2551 : 3) กล่าวไว้ว่า การเขียนเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่ต้องอาศัยความพยายามและฝึกฝน การ
เขียนเป็นการแสดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้
เข้าใจ ได้ทราบความคิด ความรู้สึก ความต้องการ แล้วสามารถน ามาบอกต่อกับบุคลอื่นให้ได้ความรู้ที่ผู้รับสารได้รับ 
การเขียนจึงเป็นทักษะที่มีความ ส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทักษะและมีความช านาญเพราะการ
เขียนเป็นจุดเร่ิม ต้นของการสื่อสารและการถ่ายทอดความคิดเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจ หากการเขียนบกพร่องแล้วการ
พัฒนาด้านอื่น ๆ จะถดถอยลงด้วย การเขียนสะกดค าจึงนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการใช้ภาษาไทยการเขียนให้
มีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจะต้องเขียนสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษาไทย การเขียนสะกดค าได้ถูกต้องย่อม
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้เขียน ถ้าผู้เขียนสะกดค าได้ถูกต้องชัดเจนจะช่วยให้สื่อความหมายได้ดีและน่าอ่าน 

ฤชุทัย ไชยขาว (2551: 2) กล่าวว่าผู้เรียนต้องสามารถฟังและพูดได้เป็นอย่างดีจึงจะอ่านและเขียนได้           
การอ่านการเขียนจึงเป็นทักษะที่จ าเป็นและให้ประโยชน์ในทุกด้านและทุกโอกาสทั้งในด้านการศึกษาหาความรู้    
การสื่อสาร การประกอบอาชีพและการพักผ่อนหย่อนใจ การอ่านจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิดของคนเราให้มาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการสอนภาษาไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์และมี ประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะฝึกทักษะต่าง ๆ ให้สัมพันธ์
กันแล้ว ยังจะต้องเน้นทักษะการอ่านการเขียนเพราะทักษะการอ่านการเขียนในระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นทักษะที่ต้องฝึกให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และการอ่านการเขียนเป็นทักษะ
พื้นฐานที่ต้องฝึกควบคู่กันเสมอเพื่อจะได้พัฒนาตนเองให้ก้าวทันกับวิยาการใหม่ ๆ ที่เจริญก้าวหน้า และน าความรู้ที่
ได้มาใช้ในการพัฒนาประเทศ การอา่นการเขียนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคม ซึ่งทักษะการ
อ่านการเขียนมีความสัมพันธ์กันและส่งเสริมพัฒนาการการซึ่งกันและกัน ดังนั้นผู้เขียนที่ดีต้องอาศัยการอ่านมาก ๆ ผู้
ที่อ่านเป็นต้องอาศัยวิธีการเขียนจึงจะจับจุดส าคัญได้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนก ารสอนภาษาไทยนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องเป็นส าคัญ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 และปีที่ 2 ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานของการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ต้องมีความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ถูกต้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในวิชาต่าง ๆ 
 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนบ้านผาเยอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 (EMIS, 2560. โรงเรียนบ้านผาเยอ) ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทักษะที่
นักเรียนได้คะแนนต่ าสุด ได้แก่ ทักษะการอ่านการเขียนมาตราตัวสะกด ทั้งนี้เพราะนักเรียนพูดภาษาไทยเป็นภาษา
ที่ 2 เนื่องจากนักเรียนมีชาติพันธุ์เป็นชาวกะเหรี่ยง นักเรียนจึงพูดภาษาตนเองมากกว่าภาษาไทย ภาษากะเหรี่ยง
เป็นภาษาที่ไม่ค่อยมีตัวสะกด ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ ก กา ท าให้นักเรียนต้องฝึกการพูดออกเสียงใหม่ทั้งหมดโดยมี
ตัวสะกดลงท้ายให้ถูกต้อง ชัดเจน และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ นักเรียนจ ารูปค าไม่ได้ และพยัญชนะที่สะกดไม่
ตรงตามมาตรามีหลายตัว ยากแก่การจดจ า 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสนใจและตั้งใจ
เรียน โดยเฉพาะการใช้แบบฝึกหัดที่มีการตกแต่งที่สวยงามท าให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะท าแบบฝึกหัดมากขึ้น 
และยังท าให้นักเรียนสามารถจดจ าเนื้อหาสาระที่ส าคัญได้เป็นอย่างดี ดังที่ ขจรศักดิ์ ประทุมพันธ์ (2554 : 76 - 77) 
ได้รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกมีพัฒนาการทางการเรียนรู้เนื้อหาวิชาได้ดีขึ้นเพราะนักเรียนได้มีโอกาส
น าความรู้ที่เรียนมาแล้ว มาฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางขึ้น การฝึกท า ย้ าท าบ่อย ๆ ย่อมท าให้นักเรียนเกิด
ทักษะความช านาญ สามารถจดจ าเรื่องราวนั้นได้ อย่างคงทนอีกด้วย และธนัช ภูมรี  (2555 : 72 - 73) กล่าวว่า 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกชนิดต่าง ๆ มีความคงทนในการเรียนรู้ได้ดี เพราะนักเรียนได้ฝึกกระท าบ่อย ๆ 
นักเรียนได้ลงมือฝึกกระท าเอง และนักเรียนเกิดความสนุกสนาน นอกจากนี้ กมล ชูกลิ่น (2550 :  58) กล่าวว่า           
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า  แบบฝึกทักษะ           
การเขียนสะกดค าช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าได้ดีขึ้น 
 ดังนั้น เพื่อต้องการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว การให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนที่
ถูกต้องจ าเป็น ต้องอาศัยแบบฝึก เพื่อทบทวนความเข้าใจในเรื่องที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว ครูส่วนใหญ่ใช้แบบฝึกหัดที่
มีอยู่ในหนังสือแบบเรียน ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลังจากเรียนจบบทนั้น ๆ แต่ในหนังสือบางเล่มไม่มีแบบฝึกหัด
หรือมีก็มีน้อย ครูผู้สอนต้องจัดท าแบบฝึกให้เหมาะสมกับเรื่องที่สอน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะและเกิดความรู้
ความเข้าใจมากขึ้นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อดึงความสนใจของ
นักเรียน แบบฝึกควรสั้น ๆ ช่วยให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย ให้นักเรียนได้เรียนและท าแบบฝึกหัดในสิ่งที่ใกล้ตัว จะท าให้
จ าได้แม่นย า นักเรียนสามารถน าหลักเกณฑ์และความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้และจะช่วยแก้ปัญหาการเขียนสะกด
ค าที่ไม่ถูกต้องด้วย แบบฝึกนับว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาการเขียนสะกดค า (กรมวิชาการ, 2551 : 4) 
 รูปแบบการน าสื่อนวัตกรรมไปใช้สอนในห้องเรียนที่หลากหลายช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปได้ด้วยดี ช่วยให้เด็กสนุกไปกับการเรียนซึ่งรูปแบบการสอนมีหลากหลาย เช่น การสอนที่เน้นให้สอนน้อย แต่
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากตามแนวคิด Teach Less, Learn More ที่ต้องการให้ผู้เรียนมี ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพในการจัด การเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียนส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งทฤษฏีนี้ได้น ามาประยุกต์สอด คล้องกับรูปแบบ
การสอนที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในการเรียนการสอน คือ การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD  
 วิธีการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ครูจะต้องรู้เป้าหมายของ
หลักสูตร เป้าหมายของการจัดการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร และที่ส าคัญครูต้องค านึงถึง
เป็นอย่างมากคือ วิธีการสอน กล่าวคือ จะใช้วิธีการสอนอย่างไร เด็กจึงจะสนใจ เข้าใจและจ าได้แม่นย า เพราะเด็ก
วัยนี้ชอบสนุกสนาน ชอบเรียนปนเล่น ช่างซักถาม ชอบแสดงออก การเรียนการสอนจึงต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการ
กระตุ้นหรือเร้าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (ฤชุทัย ไชยขาว.2551 : 4)  

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาไทย จึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด เทคนิค STAD เป็นวิธีสอนที่ท าให้เกิดการกระตุ้น
ความคิดซึ่งกันและกันให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อช่วยกันเรียนรู้โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้ ความคิดรวบยอดทักษะและความเข้าใจมีความสุขในการช่วย เหลือซึ่งกันและกันการเรียนแบบร่วมมือจะ
ก าหนดนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 6 คนสมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ แตกต่าง
กันโดยสมาชิกแต่ละคนจะคอยกระตุ้น ซึ่งกันและกันเพื่อพากลุ่มไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการและจะ
ได้รับรางวัลเมื่อสมาชิกภายในกลุ่มเกิดมีความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่ง ทิศนา แขมณี (2550 : 265) ได้กล่าวว่า ผู้เรียน
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ควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกัน ซึ่งการร่วมมือกันต้องอาศัยหลักการพึ่งพาอาศัย การมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ทักษะทางสังคม กระบวนการท างานกลุ่มและมีผลงานรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถตรวจสอบได้ 
ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านเนื้อหาสาระแล้วยังสามารถช่วยพัฒนาด้าน
สังคมและอารมณ์ของผู้เรียน ซึ่งช่วยพัฒนาด้านสังคมและสติปัญญาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนธรณ นิยมชื่น 
(2550 : 2) ที่ว่าความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือว่ากิจกรรมการเรียนแบบกลุ่ม ร่วมมือท า
ให้ผู้เรียนได้เห็นความ ส าคัญของการที่คนเราจะท า งานร่วมกันอย่างไรจะอยู่ร่วมกันในสังคมในกลุ่มได้ดีอย่างไร 
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นแนวคิดในการจัด Mahasarakham University 
การศึกษาที่เน้นความส าคัญของการท างานร่วมกันให้ผู้เรียนสนุกกับการท างานร่วมกันทั้งนี้การเรียน แบบกลุ่ม
ร่วมมือนั้นมีรูปแบบการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบ ตามวิธี STAD การเรียนรู้แบบ ตามวิธี Jigsaw 
เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้น าวิธีการเรียนรู้เทคนิค STAD มาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
 อุไรวรรณ สัจจาวรานนท์ (2552 : 28) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบหนึ่ง โดยมีการจัดกลุ่มแบบคละความสามารถแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่ผู้สอน
เตรียมไว้ร่วมกัน เพื่อศึกษาเนื้อหามีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มและช่วย กันแก้ปัญหาขจัดข้อสงสัยสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน มีการสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลแลว้น าไปหาคะแนนพัฒนาการของแต่ละคน แล้วน าคะแนนพัฒนาการ
ของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มไหนได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มมากที่สุดกลุ่มนั้นได้
รางวัล และถือเป็นความส าเร็จของกลุ่ม  
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการแก้ปัญหาพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนตามเทคนิค STAD 
เพราะเป็นวิธีการที่ส าคัญประการหนึ่งของการเรียนเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือกันในกลุ่ม เป็นการฝึกทักษะทางสังคม
ให้กับผู้เรียน ท าให้มองเห็นคุณค่าของการร่วมมือกันในการแสดงออกทาง การเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการเรียนที่มี
นักเรียนเป็นศูนย์กลางนี้น่าจะเหมาะสมกับการสอนอ่านภาษาไทย ท าให้นักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อนร่วมมือกัน
อ่านและท างานร่วมกันเพื่อท ากิจกรรมในขณะอ่านและหลังการอ่าน ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่อ่านมาก
ยิ่งขึ้น อันจะท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาอื่นมากข้ึนด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้
เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน (Post - test) 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน 
เร่ือง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้โดยใช้เทคนิค STAD 
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กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้
เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน (Post - test) สูงกว่าก่อนเรียน (Pre - test) 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตรา
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านผาเยอ 
อ าเภอกองก๋อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จ านวน 12 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบฝึกทักษะการเขียน เร่ือง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 4 เล่ม 
 2. แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้เทคนิค STAD จ านวน 22 แผน 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเ รียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตรา
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(STAD) 

1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง 
มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค 
STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ระหว่างก่อนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน 
(Post - test) 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่มีต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้
เทคนิค STAD  

มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค 
STAD 



การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
 1. ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย จ านวน 30 ข้อ           
ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
บ้านผาเยอ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 
จ านวน 12 คน  
 2. ด าเนินการสอน นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน เร่ือง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 เล่ม ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนใช้เวลาในการเรียนรู้
ทั้งหมด 22 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเสร็จจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยจะท าการตรวจแบบฝึกทักษะ 
แล้วบันทึกคะแนนการท าแบบฝึกทักษะ 
 3. เม่ือศึกษาแบบฝึกทักษะการเขียน เร่ือง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ครบทั้งหมดแล้ว ให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับ
เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน โดยมีการสลับข้อค าถาม 
 4. หลังจากนั้นให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียน เร่ือง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD  
 5. ผู้วิจัยน ากระดาษค าตอบในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลของการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตรา
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 
 ตอนที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 ตอนที่ 3 ผลของการวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการพัฒนา
แบบฝึกทักษะการเขียน เร่ือง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน และ
แบบสอบถามความถึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ โดยใช้
สูตรดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 2. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
 3. การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR-20 ของ 
Kuder Richardson 
 5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนประชากร 
 6. การหาค่าร้อยละ (Percentage) ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 7. การวิเคราะห์หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของกลุ่มประชากร 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.56/84.16 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตรา
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
เฉลี่ย 14.67/25.25 
 3. ผลการวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 อยู่ในระดับ
มากที่สุด  
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.56/84.16          
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้หมาย ความว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกทักษะ
การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ระหว่างเรียนทั้ง 4 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 
86.56 คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน (Post - test) คิดเป็นร้อยละ 
84.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ดังกล่าวได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน เป็นรูปแบบหนึ่งที่ Slavin (1980) ได้กล่าวว่า
เทคนิค STAD เป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง เพราะคือการเรียนที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นกลุม่
คละกันตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ระดับสูง 1 คน ระดับปานกลาง 2 คน และระดับอ่อน 1 คน           
ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอน คือ ขั้นน าเสนอต่อชั้นเรียน ขั้นการเรียนเป็นกลุ่ม ขั้นการทดสอบ            
ขั้นพัฒนาการรายบุคคลและขั้นตระหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับแคทรียา ใจมูล (2550 : 14) ที่ได้
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็นการเรียนทีจัดให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นกลุ่มคละกันในระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ระดับสูง 1 คน ระดับปานกลาง 2 คน และระดับอ่อน 1 คน จุดประสงค์หลัก คือ ช่วย
ให้นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของทัศฎาพร ทุยเวียง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดช่วงชั้นที่ 2 โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัย
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง มาตราตัวสะกดสั่งผลให้นักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2 มีผลการเรียนสูงขึ้น มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.20/85.87 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดา แย้มสรวล (2557 : บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนด้วยชุดการเรียน
แบบเรียนร่วมมือ เร่ืองมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถด้านการอ่านต่างกัน 
ผลปรากฏว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ค่าประสิทธิภาพ 80.20/81.25 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
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 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตรา
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
14.67/25.25 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทักษะกระบวนการ
ช่วยให้นักเรียนท างานเป็นทีม มีวินัยรักการท างาน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน (slavin : 1980) ตลอดจนแบบฝึกทักษะการเขียน 
เร่ือง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา มีความน่าสนใจ มีความชัดเจน ท าให้นักเรียนปฏิบัติง่าย จึงส่งผลให้มีความรู้
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ช่วยให้
นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน โดยเฉพาะการใช้แบบฝึกทักษะท าให้นักเรียนเกิดความสนใจที่อยากจะท ามากขึ้นและ
ยังท าให้นักเรียนสามารถจดจ าเนื้อหาสาระที่ส าคัญได้เป็นอย่างดี ดังที่สมพงษ์ ศรีพยาต (2553 :  42) ที่ได้กล่าวว่า 
ในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยเน้นให้ใช้แบบฝึกมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชา 
โดยเฉพาะการฝึกทักษะทางภาษาในทุก ๆ ด้านเป็นเครื่อง มือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจและสามารถ
ตรวจสอบผลการเรียนท าให้ทราบความก้าวหน้าและข้อบกพร่องอันส่งผลต่อทัศนคติและประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับอุทัยวรรณ อรรคเสลา (2557 : 9) ที่ได้กล่าวว่า ชุดฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้นให้นักเรียน 
เพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยเพิ่มทักษะความช านาญและฝึกกระบวนการคิดให้มากขึ้นท าให้ครูทราบความเข้าใจ
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน ฝึกให้เด็กมีความเชื่อม่ันและสามารถประเมินผลของตนเองได้ ทั้งยังมีประโยชน์ช่วยลด
ภาระการสอนของครู และยังช่วยพัฒนาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งสอด คล้องกับงานวิจัยของ แคลนตัน 
(Clanton. 1977 : 2690 - 2691-A) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลของวิธีการตัดอักษรตามวิธีสอนสะกดค าโดยให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัด ผลปรากฏว่า คะแนนจากการทดสอบสะกดค าของกลุ่มทดลองไม่สูงไปกว่ากลุ่มควบคุมใน
การทดสอบหลังการทดสอบการท าแบบฝึก แต่คะแนนของกลุ่มทดลองหลังการท าแบบฝึกสูงกว่าคะแนนก่อนท า
แบบฝึกและนักเรียนระดับ 6 ที่จัดระบบการสอนที่ดีได้คะแนนสูงกว่านักเรียนระดับ 7 ที่เป็นกลุ่มทดลองสอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฐวรา เอกฉัตร (2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการ
เขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 3. ผลการวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.81 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ได้ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางการศึกษา เช่น การ
สร้างแบบฝึกโดยเรียงล าดับความรู้จากรูป ธรรมไปสู่นามธรรม ตามทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget ที่ว่าพัฒนาการ
ของเด็กที่จะสามารถคิดหาเหตุผลเชิงรูปธรรม มีอายุระหว่าง 7 – 11 ปี เป็นการใช้รูปภาพสื่อความหมายของค า 
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางปัญญาให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ นอกจากนี้แบบฝึกที่สร้างขึ้นยังเป็นการฝึกทักษะการ
เขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนเขียนค าได้ถูกต้องและแม่นย าดียิ่งขึ้น โดยได้น าค า
มาฝึกซ้ า ๆ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายไม่ยากเกินไป มีการเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ท าให้เกิดเป็นก าลังใจเพื่อ
เปิดโอกาสให้นักเรียนประสบความส าเร็จและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจมากขึ้นดังที่สมพงษ์ ศรีพยาต (2553 : 
43) กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีว่าต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน ไม่น่า
เบื่อและต้องกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใคร่รู้ มีค าชี้แจ้งสั้น ๆ ใช้เวลาที่เหมาะสมและมีความหลาก หลาย นักเรียน
สามารถฝึกฝนด้วยตนเองได้ ใช้เป็นสื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเขียนได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับ
อุทัยวรรณ อรรคเสลา (2557 : 11) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น  
สามารถจดจ าเนื้อหาในบทเรียนและค าศัพท์ต่าง ๆ ได้คงทน ท าให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทราบ
ความก้าวหน้าของตนเอง สามารถน าแบบฝึกทักษะมาทบทวนเนื้อหาเดิมด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐวรา เอกฉัตร (2553:บทคัดย่อ) ได้สรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการ
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เขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเบ็ญจวรรณ เสาวโค (2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบ
ฝึกทักษะภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลความพึงพอใจปรากฏว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
ข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน 
 1. ก่อนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนควรอธิบายขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ก่อน 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องตามขั้นตอนของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
แผนการเรียนรู้แต่ละแผน 
 2. ในการจัดการเรียนรู้แต่ละคร้ัง บางกิจกรรมต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ครู ควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 
 3. ในการจัดกลุ่ม ครูควรคัดนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนไว้ในกลุ่มเดียวกันส่วนนักเรียนที่ เหลือให้เลือก
กลุ่มเองเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเทคนิค STAD ให้ชัดเจนและถูกต้องตามรูปแบบ 
 2. แบบฝึกทักษะ 
   2.1 ในการจัดท าแบบฝึกทักษะ ผู้สอนควรศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแบบฝึก
ทักษะ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้ท าให้แบบฝึกทักษะมีคุณภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริง 
   2.2 ควรสร้างขึ้นให้เพียงพอแก่จ านวนนักเรียน และตรงตามเร่ืองในแต่ละแผน 
   2.3 มีภาพประกอบสีสันสวยงามเร้าความสนใจนักเรียน 
   2.4 เนื้อเรื่องสามารถน า ไปตั้งค าถามได้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผน 
 3. การวัดผล การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ไม่ควรวัดแต่ความรู้ความจ าเพียงด้านเดียวควรวัดทั้ง
ความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ และการน าไปใช้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
 1. การใช้แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ควรมีการฝึกซ้ าหลาย ๆ ครั้ง และ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ดียิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ  

3. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะในเนื้อหาสาระอื่น ๆ และช่วงชั้นอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์” ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวทาง
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จ านวน 17 แผน มีคุณภาพระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 2) แบบบันทึกการสอน 3) แบบสังเกต
พฤติกรรมการ และ 4) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น .95 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า  

ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืช พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
21.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ABSTRACT 

The purposes of this study were to: to develop learning achievement of 
Prathomsuksa 2 students learning with science learning activities based on constructivist 
theory, in order to not less than 60% The target groups include: Prathomsuksa 2/1 students 
"Pairoj Prachasan" Office of Chonburi Primary Education Area 1, acquired by purposive 
selection of 37 people. The instruments using in this study were: 1) the learning 
management plan science Prathomsuksa 2 student consisted of eight constructive theories 
with high quality, average ,4.48. 2) teaching record, 3) observation behavior,6) achievement 
test have reliability .95. Data were analyzed by calculating the mean, percentage , and 
standard deviation. 
The research findings were found as following: 

The results of the development of learning achievement of prathom suksa 2 students 
learning by science learning activity based on constructivist theory. At the end of the two 
cycles, students scored an average of 21.05 points out of a total of 30 points and the 
students passed no less than 60%. 
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บทน า 
วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน ซึ่งผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ

ศาสตร์อ่ืน ๆ ได้น ามาสู่การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิต วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา
วิธีคิด ทั้งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดแบบสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2551 : 1) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติให้เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
 ผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานต่างๆ เช่น การสอบ O-NET ของสถาบัน
การทดสอบแห่งชาติมีค่าเฉลี่ยของการทดสอบทั้งประเทศ ทั้ง 3 ระดับ ยังไม่น่าพอใจ การประเมินด้านวิทยาศาสตร์
เก่ียวกับความรู้และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เปรียบเทียบกับนานาชาติในโครงการ PISA-2006 (Program for 
International Student Assessment) เมื่อพิจารณาในรายสาระการเรียนรู้พบว่า สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควร
เร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มี 6 จาก 8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
1) กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 2) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 3) พลังงาน 4) สารและสมบัติของสาร 
5) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 6) แรงและการเคลื่อนที่ 
 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลการประเมินความสามารถในการคิดอยู่ในระดับต่ า
ที่สุด จาก 5 ด้าน (โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์”. 2559 : 76) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีความ
พร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาให้สูงสุดเต็มตามศักยภาพของนักเรียน 
 ข้อมูลที่กล่าวมาเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบการสอนที่จะใช้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ ซึ่งพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism)     
เป็นรูปแบบการสอนหนึ่งที่เน้นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับรู้  เป้าหมายของการสอนจะสนับสนุนการสร้าง
มากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญในการสร้างความหมายตามความเป็นจริง โดยมีหลักส าคัญที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ว่า เป็นการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือท าในการสร้างความรู้ (สุมาลี ชัยเจริญ. 2551: 102-103) 
 จากผลวิจัยของชนิดาพร พลนามอินทร์ (2554 : 87-88) ที่วิจัยเรื่อง การพัฒนา การคิดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (CLM) ของ Yager ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องบรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ของ 
Yager นักเรียนได้พัฒนาการคิดอย่างเป็นขั้นตอน นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดเวลา และสามารถ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ทั้ง 3 ด้าน คือการวิเคราะห์ความส าคัญ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ
และท าให้นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ด้านการคิดวิเคราะห์เรื่องบรรยากาศ
ของนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 82.69 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบรรยากาศของ
นักเรียนทั้งหมด 52 คน มีคะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 86.54 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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 ข้อมูลและผลการวิจัยที่กล่าวมาเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เร่ือง ชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ให้สามารถน าวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริงได้ และเป็นพื้นฐานส าหรับผู้ที่สนใจพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการท าวิจัย 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตพืช วิชา
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต าราและ
งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัย 
ในครั้งนี้ และขอน าเสนอ โดยจัดล าดับเร่ืองที่ศึกษาเสนอล าดับต่อไปนี้  

1. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
4. การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
5. บริบทโรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์”  
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- งานวิจยัในประเทศ 
- งานวิจยัต่างประเทศ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตพืช วิชา

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต าราเกี่ยวกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”           
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช รวมทั้งบริบทของโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชา
สรรค์” ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่น ามาปรับใช้กับการจัดการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1แผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง ชีวิตพืชตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง
งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ 

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎ ี
คอนสตรัคติวิสต์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้



วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัด
ท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีรายละเอียด ในการ
ด าเนินการศึกษาดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนเรื่อง ชีวิตพืช นักเรียนคะแนนเฉลี่ย 21.05 จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน และนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการรู้
วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในคร้ังนี้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยขอ
อภิปรายผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  

ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เมื่อสิ้นสุด นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 21.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน และนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 5 ขั้นตอน อันประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นแนะน า ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 3 
ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด ขั้นที่ 4 ข้ันน าความรู้ไปใช้ และขั้นที่ 5 ข้ันทบทวน เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนมี
โอกาสฝึกการสร้างความรู้ด้วยตนเองนักเรียนได้ตอบค าถามในแต่ละขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้ง
นักเรียนต้องท ากิจกรรมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การเรียนรู้เรื่อง การเจริญเติบโตเป็นต้นพืชของเมล็ด 2 ชนิด 
ครูให้นักเรียนฝึกออกแบบการทดลองโดยเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพืช 2 ชนิด จากการร่วมกันวิเคราะห์ค าตอบการ
ออกแบบการทดลองที่นักเรียนร่วมกันเสนอความคิดเห็นในประเด็นความเป็นไปได้ของการทดลอง ข้อดี ข้อเสีย ซึ่ง
ท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ประสบการณ์ความรู้เดิม เพื่อออกแบบการทดลอง ก่อนได้รับองค์ความรู้
ใหม่ที่ครูจะน าเสนอ กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับกิ่งฟ้า สินธุวงษ์ (2540 : 38) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ เป็นโมเดลการเรียนรู้ส่งเสริมความร่วมมือและการน าความคิดเห็นไปปฏิบัติ สนับสนุนให้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ตนเอง รวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนความคิดเห็นและสร้างเป็นค วามคิดเห็นใหม่อัน
เนื่องมาจากหลักฐานและพยานใหม่ ซึ่งจากข้อมูลสะท้อนผลการปฏิบัติในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง น้ า แสง 
อากาศ กับการเจริญเติบโตของพืช (1) (น้ ากับการเจริญเติบโตของพืช) พบว่า นักเรียนไม่มีสามารถออกแบบการ
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ทดลองได้ด้วยตนเอง ครูต้องใช้ค าถามช่วยให้นักเรียนตอบ และยกตัวอย่าง และหาสื่อที่มีการน าเสนอการทดลองใน
รูปแบบต่าง ๆ เข้าช่วย จึงสามารถออกแบบการทดลองได้ แต่เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการออกแบบการ
ทดลองในกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว นักเรียนก็สามารถท าได้ดียิ่งขึ้น ดังข้อมูลสะท้อนผล แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 7 เรื่อง น้ า แสง อากาศ กับการเจริญเติบโตของพืช (2) (แสงกับการเจริญเติบโตของพืช) และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง น้ า แสง อากาศ กับการเจริญเติบโตของพืช (3) (อากาศกับการเจริญเติบโตของพืช) 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งน้ี 
  1. การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ควรค านึงถึงบริบท 
ทางด้านสภาพแวดล้อม เวลา และความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมให้เรียบร้อย และ
สามารถก าหนดเวลาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2. ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของ
นักเรียนเป็นส าคัญ ให้เรียนตามความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า             
2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อหลักสูตรฝึกอบรมครู  
  การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์) 
ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 28 คน ได้มาโดยการสุ่มมาอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย 1) แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม 2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
การจับผ้าและผูกผ้า 3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติในการจับผ้าและผูกผ้า 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มี
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมครู เร่ือง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การจัดประสบการณ์ สื่อ/วัสดุฝึกอบรม และ
การวัดและประเมินผล ซึ่งมีความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมครู ในด้านความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจับผ้าและผูกผ้า คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านทักษะปฏิบัติในการจับผ้าและผูกผ้าหลัง
อบรมคิดเป็นร้อยละ 86.14 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 3) ครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตร, การฝึกอบรม, ศิลปะการผูกผ้าและจับผ้า 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop the teachers training course on arts of 
draping and tying cloth for venue decorations, 2) to study the implementation of teachers 
training course, and 3) to find out teachers’ satisfaction towards the developed training course. 
  This study employed a quasi-experimental design. The sample of this study included 
28 teachers at Prachanukul (Khumsanitanukhrao) School, Saimai District Office, under the 
Bangkok Metropolitan Administration. They were selected by simple random sampling. 
The research instruments included: 1) needs assessment survey, 2) test on Arts of Draping 
and Tying Cloth Decoration, 3) performance evaluation from, and 4) satisfaction 
questionnaire towards the training course. The data was analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and dependent t-test. 
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  The research findings indicated that: 1) the teachers training course on arts of draping 
and tying cloth decoration consisted of seven elements including rationale, objectives, 
contents, course structure, experience management, training materials and teaching aids, and 
measurement and evaluation. The results revealed that the training course was suitable at the 
highest level. 2) after the implementation of teachers training course, the mean score after the 
training was higher than that before the training at the 0.05 level of significance. The 
performance skill after the training was 86.14 percent which was higher than the defined 
criteria. 3) the teacher satisfaction on the training course was at the high level. 
 
Keywords (s) : Curriculum Development, Training Course, Arts of Draping and 

Tying Cloth Decoration 
 
บทน า 
  การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ต้องอาศัยสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้คือ 1) ศักยภาพครูผู้สอนและผู้
ฝึกอบรม 2) หลักสูตรการศึกษาที่ให้มีทักษะพื้นฐานด้านสะเต็มและเทคโนโลยี 3) ทรัพยากรสนับสนุน ทั้งการเตรียม
บุคลากรฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมด้านการสอน 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะ และ 5) สร้างความตระหนักรู้ในอาชีพต่างๆ สร้างภาพลักษณ์อาชีพต่างๆ เชิงบวกแก่
คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและครอบครัว (วิชัย สุวรรณบรรณ. 2560: 12-14) 
 ครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดเรียนรู้ของนักเรียน เพราะครูเป็นผู้ที่ท า
หน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติฝึกทักษะ สร้างประสบการณ์ เรียนรู้ที่ส าคัญ และ
สามารถจดจ าน าสิ่งที่ได้เรียนรู้น าไปประยุกต์ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2556: 44) ดังนั้นหากสถานศึกษา อยากจะมุ่งหวังผลส าเร็จจะต้องให้ความส าคัญ
กับครู และวิธีการพัฒนาครูเพื่อให้ครูที่มีอยู่มีคุณภาพ โดยทั้งนี้วิธีการพัฒนาครูที่มีอยู่  ให้มีคุณภาพและ                  
มีประสิทธิภาพมีด้วยกันหลายวิธี แต่วิธีการหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย  คือ การฝึกอบรม โดยเป็น
กระบวนการที่เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพในการท างาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะด้านของบุคคลที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติ อันจะน าไปสู่การยก
มาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น (สมคิด บางโม. 2553: 13) สอดคล้องกับ ชูชัย สมิทธิไกร (2554: 14) กล่าวว่า             
การเข้ารับการฝึกอบรม จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถ และเจตคติที่ดี อันจะส่งให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ดังผลการวิจัยของ เมธีณัฐ รัตนกุล (2553 : 79-83) ; 
บัณฑิต สีอ่อน (2555: 69-72) และ เมทิกา พ่วงแสง (2559:14) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการ
อบรมมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น โดยผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะในการท างานหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม 
ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจะเห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรม
เป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดี 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท างานมากยิ่งขึ้น (สมชาติ กิจยรรยง. 2544: 45) 
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  โรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เห็น
ความส าคัญใน การจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เน้นให้นักเรียนให้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตได้ โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น        
การเล่นดนตรี การประกอบอาหาร การตกแต่งสถานที่ด้วยผ้า เป็นต้น  กิจกรรมการตกแต่งสถานที่ด้วยผ้านั้น        
ทางโรงเรียนได้เห็นถึงความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมและงานพิธีต่างที่ต้องจัดตกแต่งสถานที่ 
ทางโรงเรียนได้นิยมการตกแต่งสถานที่ ด้วยผ้า เนื่องจากมีความสวยงาม ประหยัด และเก็บรักษาได้ง่าย อีกทั้ง
ให้บริการชุมชนและวัด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ครูที่มีความสามารถด้านการจับผ้าและผูกผ้า และจากการส ารวจ
ครูในโรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์) มีจ านวน 28 คน ครูที่มีความสามารถการจับผ้าและผูกผ้ามีจ านวน 
2 คน ซึ่งถือว่ามีจ านวนน้อยมาก จึงเป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน ปัญหาการจัดตกแต่งสถานที่ในงานพิธี
และราชพิธีต่างๆ ของทางโรงเรียน รวมถึงไม่สามารถให้บริการชุมชน วัด หรือหน่วยงานในเขตบริการได้อย่างทั่วถึง 
ดังนั้น หากครูในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจับผ้าและผูกผ้า ครูสามารถจับจีบผ้าและผูกผ้าได้
หลายรูปแบบ สามารถ จับจีบผ้าประดับโต๊ะ ผูกผ้าประดับเวที ผูกผ้าอาคาร จัดซุ้มถ่ายภาพ ท าให้สถานที่มีความ
สวยมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าได้อย่างประณีตสวยงาม มีความคล่องแคล่วจนเกิดความช านาญมากขึ้น และมีความชอบใน
การจับจีบผ้าและผูกผ้า อีกทั้งครูสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และฝึกฝนนักเรียน  
ให้มีทักษะในการผูกผ้าและจับจีบผ้า และนักเรียนสามารถน าความรู้เรื่ องการผูกผ้าและจับจีบผ้าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ช่วยตกแต่งสถานที่ในโรงเรียน และยังสามารถบริการชุมชนอีกด้วย  
   จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จึงมีความสนใจและต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า ส าหรับครู
โรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์) สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการ
ตกแต่งสถานที่ด้วยผ้า และน าความรู้ความสามารถไปใช้ในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและให้บริการแก่
ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า  โรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิท
อนุเคราะห์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู เร่ือง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า  
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อหลักสูตรฝึกอบรมครู เร่ือง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า  
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กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีการวิจัย 
  1. รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) ซึ่งผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง (The single group, pretest - posttest 
Design) (สมนึก ภัททิยธนี. 2553: 52) 
  2. ประชากร เป็นข้าราชการครูโรงเรียนขนาดกลาง ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร         
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 โรงเรียน มีข้าราชการครูจ านวน 52 คน  
  3. กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์) 
ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน  
   4. ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร ในการพัฒนาหลักสูตรมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สร้างหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 2 การใช้หลักสูตรฝึกอบรม และขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างหลักสูตร 
  1) ส ารวจความต้องการจ าเป็นของการฝึกอบรม ด้วยแบบส ารวจความต้องการจ าเป็น แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 5=มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, และ 1 = น้อยที่สุด          
โดยก าหนดค าตอบไว้ล่วงหน้า และข้อเสนอแนะ โดยเลือกข้อค าถามที่ครูสนใจในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป  

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
แนวคิดและทฤษฎี 

1. ความต้องการของครูใน
โรงเรียน  
2. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  
3. หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
4. รูปแบบการสอนทักษะปฏบิตัิ 

การใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
1. การจัดอบรมโดยใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมครู มีจ านวน 8 แผน 
ระยะเวลา 14 ชั่วโมง 
  

หลักสูตรฝึกอบรมครู 
1. หลักการ  
2. วัตถุประสงค ์
3. เนื้อหาสาระ 
4. โครงสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมครู 
5. การจัดประสบการณ ์
6. สื่อ/วัสดุการฝึกอบรม 
7. การวัดและประเมินผล 

ผลการตรวจสอบ 
หลักสูตรฝึกอบรม 

1. ความสอดคล้องของ
องค์ประกอบหลักสูตร 
2.  คว าม เหมาะสมของ
องค์ประกอบหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตร 
1. ผลการใช้หลักสูตร 
   1.1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจับผา้
และผูกผา้ 
   1.2 ทักษะปฏบิัติในการจบัผา้และผูกผ้า 
2. ความพึงพอใจของครูต่อหลักสูตรฝึกอบรม   

การสร้างหลักสูตร 



   2) สร้างหลักสูตรฝึกอบรม โดยอาศัยผลการวิเคราะห์จากแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของการ
ฝึกอบรม มาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า มีขั้นตอนดังนี้  
    2.1) ร่างหลักสูตรฝึกอบรมครู เร่ือง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า ซึ่งมีองค์ประกอบ ของหลักสูตร 7 
ประการ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครู การจัดประสบการณ์ สื่อ/วัสดุการ
ฝึกอบรม และการวัดและประเมินผล  
    2.2) วิเคราะห์ความสอดคล้องและประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
ประเมินความสอดคล้อง ด้านองค์ประกอบหลักสูตร เป็นแบบประเมินความสอดคล้อง ( IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 
2549: 220) มีค่าดัชนีความสอดคล้องของหลักสูตร อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 และแบบประเมินความความเหมาะสม
ของโครงร่างหลักสูตร เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และปลายเปิด ตามวิธีของ Likert ระดับความเหมาะสม
โดยรวมของหลักสูตร ทั้งฉบับมีค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  
   3) สร้างคู่มือหลักสูตรฝึกอบรมครู เร่ือง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า มีขั้นตอนดังนี้  
    3.1) ร่างคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม มีแผนการจัดการฝึกอบรมจ านวน 8 แผน ในแต่ละแผน
องค์ประกอบ คือ สาระส าคัญ จุดประสงค์ สาระการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อและอุปกรณ์ และการวัด
และประเมินผล  
    3.2) วิเคราะห์ความสอดคล้องและประเมินความเหมาะสมของร่างคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม แบบ
ประเมินความสอดคล้องของร่างคู่มือหลักสูตร เป็นแบบประเมินความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของหลักสูตร อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 และแบบประเมินความเหมาะสมของร่างคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) และปลายเปิด ตามวิธีของ Likert ซึ่งมีระดับความเหมาะสมโดยรวมทั้ง
ฉบับ มีค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  
   4) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้  
    4.1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจับผ้าและผูกผ้า  โดยน า
แบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ของส านวน ภาษา เนื้อหา ความถูกต้อง และประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การการอบรม มีค่า IOC ระหว่าง .67 – 1.00 และน าแบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ ที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try - Out) แล้วน าผลของการทดสอบมาตรวจให้
คะแนนโดยใช้วิธี 0–1(Zero - One Method) แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยาก (P) และอ านาจ
จ าแนก (r) จ านวน 30 ข้อ แต่เลือกข้อสอบให้ครอบคลุมจุดประสงค์การฝึกอบรมไว้ใช้เพียง 20 ข้อ มีค่าความยาก 
(P) รายข้ออยู่ระหว่าง .36 - .79 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) รายข้ออยู่ระหว่าง .29 - .71 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ .93  
      4.2) แบบประเมินทักษะปฏิบัติในการจับผ้าและผูกผ้า โดยใช้การประเมินเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) จากมากไปน้อย  
    4.3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมครู โดยร่างแบบสอบถามความ
พึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) จ านวน 20 ข้อ น าแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมในการใช้ส านวน ภาษา และประเมินความเหมาะสมข้อค าถาม มีค่า IOC 
ระหว่าง .67 – 1.00 จ านวน 15 ข้อ จึงน าไปใช้จริง 
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ขั้นตอนที่ 2 การใช้หลักสูตร  
 การใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูใช้วิธีการฝึกอบรมปฏิบัติการกับกลุ่มตัวอย่าง 28 คน ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 2 วัน ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเข้ารับการอบรม ด้วยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความรู้
เก่ียวกับการจับผ้าและผูกผ้า จ านวน 20 ข้อ 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการอบรมตามแผนการจัดการฝึกอบรมที่ 1 เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับการจับผ้าและผูกผ้า 
  3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรมตามแผนการจัดการฝึกอบรมที่ 1 ด้วยแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจับผ้าและผูกผ้า จ านวน 20 ข้อ 
  4. ผู้วิจัยด าเนินการอบรมทักษะปฏิบัติ ตามแผนการจัดการฝึกอบรมที่ 2 - 8 ตามคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม 
และได้ประเมินทักษะปฏิบัติในการจับผ้าและผูกผ้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยแบบประเมินทักษะปฏิบัติหลังจัด
กิจกรรมการฝึกอบรมในแต่ละแผน 
  5. ให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมครู เร่ือง ศิลปะการจับผ้า
และผูกผ้า โดยใช้เวลาหลังปิดการอบรม  
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลหลักสูตร 
ได้ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร ดังนี้  
  การใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์) 
ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการการประเมินผลหลักสูตร ดังนี้ 
  1. การทดสอบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจับผ้าและผูกผ้า ของครูหลังเข้ารับการ
ฝึกอบรม  
  2. การประเมินทักษะปฏิบัติในการจับผ้าและผูกผ้า ของครูระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม 
  3. การประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า 
  

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
  ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล          
(ข าสนิทอนุเคราะห์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการ
จับผ้าและผูกผ้า ได้หลักสูตรฝึกอบรมครู ที่ประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาของหลักสูตร
ฝึกอบรม โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครู การจัดประสบการณ์ สื่อ/วัสดุการฝึกอบรม และการวัดและประเมินผล 
  ตอนที่ 2 ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล  (ข าสนิท
อนุเคราะห์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนอบรมและหลังอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู เร่ือง ศิลปะการจับผ้าและ
ผูกผ้า จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ทดสอบความรู้
ความเข้าใจ 

จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าความต่าง

เฉลี่ย t P 
n X  S.D. Mean 

ก่อนฝึกอบรม 28 11.14 1.38 
5.25 25.03* .000 

หลังฝึกอบรม 28 16.39 1.31 
* p < .05 
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ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของการประเมินทักษะปฏิบัติในการจับผา้และผูกผา้หลังอบรม โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู 
เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า  

จ านวน 
ผู้เข้า
อบรม 
28 คน 

คะแนนแบบประเมินทักษะปฏบิัติในการจบัผ้าและผูกผ้า 

ร้อยละ แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 
30 

คะแนน 
15 

คะแนน 
15 

คะแนน 
15 

คะแนน 
15 

คะแนน 
30 

คะแนน 
15 

คะแนน 
คะแนน
รวม 

708 330 338 344 376 762 398 86.14 

คะแนน
เฉลี่ย 

25.29 11.79 12.07 12.29 13.43 27.21 14.21 86.14 

ร้อยละ 84.29 78.57 80.48 81.90 89.52 90.71 94.76 86.14 
 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า 
โรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของครู ต่อหลักสูตร

ฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า  
รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1. ด้านเนื้อหา 
   1.1 เนื้อหามีความชัดเจน สมบูรณ์ 4.43 .74 มาก 
   1.2 เนื้อหามีความเหมาะสม 4.54 .51 มากที่สุด 
   1.3 เรียงล าดับเนื้อหาสาระได้เหมาะสม 4.57 .57 มากที่สุด 
   1.4 เนื้อหาที่ได้รับจากการฝึกอบรม สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.68 .61 มากที่สุด 

รวม 4.55 .31 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดกิจกรรม 
   2.1 กิจกรรมการฝึกอบรมสามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
         เข้าใจข้ันตอนการผูกผ้าและจับจีบผ้าได้ดี 4.57 .50 

 
มากที่สุด 

   2.2 ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม 4.21 .74 มาก 
   2.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพอใจและมีความประทับใจที่ได้รับการอบรม 4.39 .50 มาก 
   2.4 สถานที่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 4.14 .76 มาก 

รวม 4.33 .37 มาก 
3. ด้านระยะเวลา 
   3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.46 .79 มาก 
   3.2 การจัดกิจกรรมสามารถด าเนินการได้ตามก าหนดการที่วางไว้ 4.39 .63 มาก 
   3.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการอบรมตลอดหลักสูตร 4.57 .63 มากที่สุด 

รวม 4.48 .48 มาก 
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4. ด้านวิทยากร 
   4.1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่มีความชัดเจน 4.61 .57 มากที่สุด 
   4.2 ความชัดเจนในการตอบข้อซักถามของวิทยากร 4.39 .63 มาก 
   4.3 วิทยากรเอาใจใส่ต่อผู้เข้ารับการอบรม 4.32 .61 มาก 
   4.4 ความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหาที่ได้รับจากวิทยากร 4.54 .51 มากที่สุด 

รวม 4.46 .58 มาก 
โดยภาพรวม 4.46 0.19 มาก 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ได้หลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์) 
ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ 
โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การจัดประสบการณ์ สื่อ/วัสดุการฝึกอบรม และการวัดผลและประเมินผล และได้คู่มือ
หลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า  
 2. ผลการใช้หลักสูตร พบว่า 1) ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครูโรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิท
อนุเคราะห์) ที่ฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า มีความรู้ความเข้าใจคะแนน
เฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม คะแนนก่อนอบรมมีค่าเฉลี่ย 11.14 และคะแนนหลัง
อบรมมีค่าเฉลี่ย 16.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.31 และผลการทดสอบค่าที (t-test) เท่ากับ 25.03 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการประเมินทักษะปฏิบัติครูโรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์)                
ที่ฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า  มีผลการประเมินทักษะปฏิบัติหลังอบรม             
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คะแนนหลังอบรมคิดเป็นร้อยละ 86.14  
 3. ความพึงพอใจของครูหลังฝึกอบรบ พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการ
จับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร           
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้านปรากฏว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้านคือ         
ด้านเนื้อหา และรองลงมาอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านระยะเวลา           
ด้านวิทยากร และด้านการจัดกิจกรรม ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า และจากการศึกษาเอกสารที่
เก่ียวข้อง สามารถน ามาอภิปรายผลที่เกิดขึ้น ได้ดังนี้ 
 1. หลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล  (ข าสนิทอนุเคราะห์) 
ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นตรงกันว่าหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ในด้านการสร้างหลักสูตร และน ามาปฏิบัติโดยเริ่มจาก การศึกษาความ
ต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม จากครูโรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์) จ านวน 28 คน โดยน าข้อมูลที่ได้
ผ่านผ่านการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการจัดการฝึกอบรม วิธีการหรือเทคนิคการ
ฝึกอบรม รวมถึงการก าหนด ระยะเวลาในการฝึกอบรม ด าเนินการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับ อรพรรณ พรสีมา (2540: 29-41) อีกประการหนึ่งในการสร้าง
หลักสูตร ทุกขั้นตอนได้ผ่านการตรวจสอบและให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการ
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ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด หลักสูตร
ฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการฝึกอบรมครู เพื่อให้มีความรู้ 
และทักษะปฏิบัติในการผูกผ้าและจับผ้า 
  2. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้  ความเข้าใจ 
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยก่อนการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย 11.14 หลังการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย 
16.39 แสดงว่าครูผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้าสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะใน
ระหว่างการฝึกอบรมครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติตามขึ้นตอนอย่างเป็นล าดับ ประกอบกับ
การให้ความรู้ของวิทยากร มีความชัดเจน มีการบรรยายประกอบภาพ และวิธีปฏิบัติที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้
ง่ายซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อังคณา เรืองชัย (2555: 85-91) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง 
การท าน้ าสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว พบว่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
เรื่อง การท าน้ าสมุนไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 16.15 คะแนน ส าหรับในด้านทักษะ
ปฏิบัติในการจับผ้าและผูกผ้าสูงกว่าเกณฑ์ ที่ก าหนด (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80) กล่าวคือคะแนนทักษะปฏิบัติ ในแผนที่ 
2 ถึง แผนที่ 8 มีคะแนนทักษะปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 86.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายแผนพบว่า คะแนนทักษะปฏิบัติ
ในแผนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 84.29 แผนที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 78.57 แผนที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 80.48 แผนที่ 5 คิดเป็น
ร้อยละ 81.90 แผนที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 89.52 แผนที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 90.71 แผนที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 94.76            
สูงกว่าเกณฑ์ ที่ก าหนด แต่แผนที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 78.57 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน 
ประกอบกับเป็นกิจกรรมที่เริ่มท า จึงท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าได้ช้า และชิ้นงานไม่ค่อยสวยงาม ในแผนที่ 2      
คิดเป็นร้อยละ 84.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ เป็นเร่ืองที่ไม่ซับซ้อน ท าได้ง่าย และชิ้นงานสวยงาม ในแผนที่ 4-8 มีคะแนน
หลังอบรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาในแต่ละแผนมีความสอดคล้องกัน ท าให้สามารถปฏิบัติ
คล่องแคล่ว จนเกิดความช านาญมากข้ึน จากการสังเกตพฤติกรรมแบบไม่เป็นทางการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้
จัดชิ้นงาน โดยใช้เทคนิค วิธีการ เช่นเดียวกับผู้วิจัยที่ได้สาธิตเป็นตัวอย่าง ตลอดจนผู้วิจัยก็ให้ความเป็นกันเอง ตอบ
ข้อซักถามของผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง และสวยงาม
มากยิ่งขึ้น เป็นผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะปฏิบัติในการจับผ้าและผูกผ้า หลังอบรมสูงกว่าเกณฑ์ ที่ก าหนด 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972) ซึ่งอธิบายไว้ว่า ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการ
ฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญช านาญการ และความ
คงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นย า ความแรง หรือความ
ราบรื่นในการจัดการ และแนวคิดของ เดวีส์ (Davie, 1971: 50–56) อธิบายไว้ว่า การพัฒนาทักษะปฏิบัติ ทักษะ
ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อน
แล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันไปเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บัณฑิต สีอ่อน (2555: 69-72) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมงานประดิษฐ์บายศรีจากวัสดุธรรมชาติ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินทักษะผู้เข้ารับการฝึกอบรมงานประดิษฐ์บายสีจากวัสดุธรรมชาติมีคะแนน
ความสามารถในการประดิษฐ์บายศรีจากวัสดุธรรมชาติ  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86.40 จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 80 คะแนน ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 3. ความพึงพอใจของครูหลังฝึกอบรบ พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการ
จับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิทอนุเคราะห์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร           
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 1 ด้านคือ ด้านเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย 4.56) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจและเลือก
เนื้อหาด้วยตนเอง จึงท าให้มีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านระยะเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.48) จากการสอบถามแบบไม่เป็นทางการของผู้เข้ารับการ
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ฝึกอบรม โดยมีความพึงพอใจในระยะเวลาการจัดการฝึกอบรมซึ่งมีความเหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละกิจกรรม และ
ระยะเวลา 2 วัน มีความพอเหมาะไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ทางด้านวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.46) จากการสอบถาม
แบบไม่เป็นทางการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้สึกเป็นกันเองในการท ากิจกรรม และวิทยากรได้ให้ค าแนะน าในการฝึก
ปฏิบัติอย่างครบถ้วน และด้านการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.33) จากการสอบถามแบบไม่เป็นทางการ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เสนอว่า สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรมมีเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมดีมาก 
แต่สถานคับแคบเกินไปท าให้ไม่คล่องตัวในการท ากิจกรรม ดังนั้นครูจึงมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมครู เร่ือง 
ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้าอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมทิกา พ่วงแสง (2559: 14) ที่ได้ศึกษาความ 
พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้ารบการฝีกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธีณัฐ รัตนกุล (2553 : 79 -83) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น              
เรื่อง การจัดดอกไม้เพื่อประกอบอาชีพ พบว่า การกิจกรรมอบรมโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด              
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิทยากรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม 
และด้านระยะเวลา ตามล าดับ มีความเหมาะสมในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล (ข าสนิท
อนุเคราะห์) ส านักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
เสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. เวลาที่ใช้ในการอบรมแต่ละแผนการจัดอบรมควรมีความยืดหยุ่น เนื่องจากแผน การจัดอบรมบางแผน 
ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เข้าใจง่ายปฏิบัติได้เร็ว บางแผนปฏิบัติการจัดผ้ามีความซับซ้อน ปฏิบัติได้ช้า แต่เวลาจัด
อบรมตลอดหลักสูตรยังคงเท่าเดิม 
 2. ในการจัดกิจกรรมอบรมตามหลักสูตรมีวิทยากรจ านวนน้อย ด้วยเป็นการฝึกอบรม ที่เน้นทักษะปฏิบัติ 
ควรมีจ านวนวิทยากรให้เพียงพอ 
 3. สถานที่คับแคบท าให้ไม่คล่องตัวในการท ากิจกรรมทักษะปฏิบัติ ดังนั้นสถานที่ควรมีขนาดที่เหมาะกับ
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมครู เร่ือง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า ควรมีเนื้อหา เร่ือง การจับจีบ
ผ้าลายสับปะรด และการจับผ้าลายผีเสื้อซ้อนต่างระดับ เพราะเป็นลายจับผ้าที่นิยมในการจัดผ้าเพื่อตกแต่งสถานที่ 
  2. ควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมว่า สามารถน าความรู้  ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการจับผ้าและผูกผ้าในสถานที่จริงได้ดีมากน้อยเพียงใด 
 3. การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า ควรมีการหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร 
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Senior Scout Activities by Secondary Teachers of school of Extended Education Opportunities 
In Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 1 
 
ผู้วิจัย   ภูมิบดี  แก้วศรีสังข์  

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.ธารินทร์  รสานนท์  

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 265 คน เลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม แบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และเชฟเฟ่ (Scheffe’s test)  
ผลการวิจัยพบว่า  

การจัดกิจกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ าแนกตามเพศชายและเพศหญิงของครู 
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามวุฒิทางการลูกเสือ พบว่า กิจกรรมพิธีการและทักษะลูกเสือ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน และกิจกรรมพิธี
การ กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ : กิจกรรมลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนขยายโอกาส 
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Abstract  
The purposes of this research were to study and to compare the senior scout activities 

performed by teachers of school extended education opportunities in Samutprakan Primary 
Education Service Area Office 1 as distinguished by gender, scout leader training course and size 
of school of teachers. The samples were 265 teachers in Samutprakan Primary Education Service 
Area Office 1 selected by stratified random sampling. The instrument used in this research was 
Liker’s scale questionnaire which the content validity was 0.67-1.00 and the reliability was 0.93. 
The data was analyzed by mean, standard deviation, t-test independent, one way ANOVA and 
Scheffe’s test. The Research findings were: 1) the senior scout activities performed by teachers 
were at highest level. 2) the comparison of scout activities as distinguished by gender was not 
different, by scout leader training course was different in Ritual activities and Scout Skills, by 
size of schools were different with statistical significant at 0.05 level. 

 
Key Word (s) : Senior Scout, Senior Scout Activities, School of Extended Education Opportunities 
 
บทน า 

การลูกเสือของประเทศไทยได้เกิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
ที่จะสร้างเด็กและเยาวชนในชาติ ให้เป็นผู้มีความเป็นสุภาพบุรุษ กล้าหาญ มีนิสัยใจคอที่ดี เพื่อเป็นก าลังส าคัญของชาติ
สืบไป การลูกเสือเปิดโอกาสให้เด็กทุกเพศทุกวัย และทุกฐานะมาร่วมในขบวนการด้วยความสมัครใจ โดยไม่ค านึงถึงเชื้อ
ชาติ ศาสนา ซึ่งอุดมการณ์นี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการ ซึ่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551            
ตามมาตรา 8 ก าหนดให้คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม
ให้เป็นพลเมืองดี (ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ, 2551, หน้า 2) ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์ หลักการ และวิธีการ ซึ่ง
ผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลกได้ให้ไว้ สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 5) กระบวนการ
ลูกเสือด าเนินการโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักการของลูกเสือ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท ากิจกรรมตามหลักการของลูกเสือ ซึ่งกิจกรรมลูกเสือนี้เป็นกิจกรรม
ส าคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

ในสภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา            
ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ลูกเสือได้ครอบคลุมตามแนวทางของลูกเสือได้อย่างเต็มที่ เป็นเหตุให้ผู้เรียนหรือลูกเสือไม่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมพิธีการ กิจกรรมทักษะลูกเสือ กิจกรรมการพูดในที่
ชุมชน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม เพื่อน าข้อมูลเสนอสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา น าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูผู้สอนลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูผู้สอนลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ าแนกตามสถานภาพของครู ได้แก่ เพศ วุฒิทางลูกเสือ และขนาดสถานศึกษาที่ครูสังกัด 
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
     ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 20 โรงเรียน ครูจ านวน 817 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 265 คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ 
เครจซีและมอร์แกน (Krejecie and Morgan, 1970) อ้างอิงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548, หน้า 51) ใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sample) จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยขอหนังสือจาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา แล้วส่งหนังสือพร้อมแบบสอบถาม ไปยังโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 265 ฉบับ โดยผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมาร้อยละ 100 
เครื่องมือการวิจัย  

ตอนที่ 1 สถานภาพของครู ประกอบด้วย เพศ วุฒิทางลูกเสือ และขนาดสถานศึกษาที่สังกัด เป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check List)  

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. วุฒิทางลูกเสือของครู 
3. ขนาดของสถานศึกษาที่ครูสังกัด 

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
1. กิจกรรมพิธีการ  
2. กิจกรรมทักษะ  
3. กิจกรรมการพูดในที่ชุมชน 
4. กจิกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ 
5. กจิกรรมกำรเดนิทำงไกลอยูค่ำ่ยพกั
แรม 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ กิจกรรมพิธีการ กิจกรรมทักษะลูกเสือ 
กิจกรรมการพูดในที่ชุมชน กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
  การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) โดยเทคนิค IOC มีค่าความตรงระหว่าง 0.67-1.00 และหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ การหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean: ( ̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
t-test แบบ Independent และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : F-test) โดยก าหนด          
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ

ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมทุกด้าน 
 

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      
         

 
    ระดับ 

         ̅        S.D 
1. กิจกรรมพิธีการ     4.85   0.47     มากที่สุด 
2. กิจกรรมทักษะลูกเสือ     4.68   0.57    มากที่สุด 
3. กิจกรรมการพูดในที่ชุมชน      4.09   0.55    มาก 
4. กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์   4.64   0.49    มากที่สุด 
5. กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม   4.81  0.59    มากที่สุด 

 รวมเฉลี่ย     4.61  0.53    มากที่สุด  
 
 จากตาราง 1 พบว่า การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับดังนี้ คือ กิจกรรมพิธีการ กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรม
ทักษะลูกเสือ กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมการพูดในที่ชุมชน ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ าแนก
ตามสถานภาพของครูผู้สอน 

2.1 จ าแนกตามเพศของครูผู้สอน 
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ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบ การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จ าแนกตามเพศของครูผู้สอน 

 

           ชาย  หญิง       t    P 

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่     
           

 
     

           

 
 

          ̅   S.D.      ̅    S.D.  
1. กิจกรรมพิธีการ     4.84  0.03  4.83  0.05  0.13   0.44 
2. กิจกรรมทักษะของลูกเสือ   4.69  0.11  4.66  0.03  0.50   0.30 
3. กิจกรรมการพูดในที่ชุมชน     4.09  0.01  4.07   0.03  0.19   0.42 
4. กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์   4.59  0.06  4.57   0.05  0.21   0.41 
5. กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม  4.81  0.07  4.80   0.07  0.10  0.45  
  รวมเฉลี่ย      4.60  0.61  4.58  0.76  0.24  0.40  

 
ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ าแนกตามเพศ 

พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
2.2 จ าแนกตามวุฒิทางการลูกเสือ 

ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาส จ าแนกตามวุฒิ
ทางการลูกเสือของครูโดยภาพรวม 

     กิจกรรม       SS  Df   MS  F Sig 
1. กิจกรรมพิธีการ     1.28  2 0.64  3.91  0.02*  
2. กิจกรรมทักษะลูกเสือ    2.29  2  1.15  4.95  0.00* 
3. กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 1.52  2  0.76  5.44  0.00* 

จากตารางที่ 3 พบว่า ครูที่มีวุฒิทางการลูกเสือแตกต่างกัน มีการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีวุฒิ W.B. , A.L.T.C. – L.T. จัดกิจกรรมพิธีการ กิจกรรมทักษะ
ลูกเสือ และกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมมากกว่าครูที่ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ  

2.3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาส จ าแนกตามขนาด

สถานศึกษาโดยภาพรวม 
 กิจกรรม       SS  Df  MS  F Sig 

1. กิจกรรมพิธีการ      2.73  2  1.36  8.94  0.00*  
2. กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม  2.66  2  1.33  8.49  0.00*  

  รวม     1.53   2   0.51   3.76   0.01  
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จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน มีการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ จัด
กิจกรรมพิธีการแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
มากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล  
ผลการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 พิจารณาโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีการ            
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเนื่องมาจากกิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ และการพัฒนาคนเพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ อันน าไปสู่พื้นฐานการท าประโยชน์ให้แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย 
(คงศักดิ์ เจริญรักษ์และคณะ, 2549, หน้า 159) เม่ือพิจารณาด้านกิจกรรมพิธีการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อาจเป็นเพราะว่า ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มีความเข้าใจในกระบวนการทางการลูกเสือในด้านพิธีการ สอดคล้องกับการ
วิจัยของศิริชาติ วงษใหญ่และคณะ (2549) ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมทางการลูกเสือ - เนตรนารี ประเภทลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 5 พบว่า ด้านการ
ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี ในเขตตรวจราชการที่ 5 ปฏิบัติสม่ าเสมอมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารี ในแต่ละคาบตามกระบวนการทางลูกเสือ ได้แก่ พิธีเปิดและพิธีปิดประชุมกอง ส่วนกิจกรรมการพูด
ในที่ชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เนื่องจากโอกาสในการจัดกิจกรรมมีน้อย ทั้งการออกท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนนอก
สถานศึกษามีข้อจ ากัดในเร่ืองเวลา และมีขั้นตอนในการจัดค่อนข้างมาก จึงท าให้ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรม 

2. ผลการเปรียบเทียบ การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตามเพศของครูผู้สอน พบว่า ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ
การจัดกิจกรรมลูกเสือทั้ง 5 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ความรู้ ความคิด ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนที่
ครูทุกคนสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนในสาระวิชาต่าง ๆ อยู่เป็นปกติ อาจมีเพิ่มในด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ทักษะลูกเสือ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กทีมีอายุระหว่าง 13 – 15 ปี ซึ่งครูทั้งเพศชายและ
หญิง สามารถจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้เด็กได้ และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็ก ที่กล่าวไว้ว่า             
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเริ่มต้นจากเด็ก ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ตอบสนองความต้องการขั้ นพื้นฐาน และส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และคุณธรรม เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
เป็นอนาคตของชาติต่อไป การพัฒนาการของเด็กเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะและพฤติกรรมที่มีทิ ศทางและ
รูปแบบที่แน่นอน จากช่วงเวลาหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้ จนสู่วุฒิภาวะซึ่งก็คือ การบรรลุถึงขั้นการ
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ของบุคคลในระยะหนึ่งและพร้อมที่จะท ากิจกรรมนั้น ท าให้เพิ่มความสามารถของบุคคลให้ท า
หน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท าหน้าที่ที่สลับซับซ้อนยุ่งยากได้ ตลอดจนเพิ่มทักษะใหม่และ
ความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะใหม่ของบุคคลผู้นั้น  (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา ,2560. [Online]) สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มุจลินท์ ปานสวัสดิ์ (2548) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
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โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า ปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือของครูอาจารย์
ในโรงเรียน ที่มีเพศต่างกัน โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบ การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตามวุฒิทางลูกเสือของครูผู้สอน พบว่า ครูที่ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ 
มีการจัดกิจกรรมลูกเสือน้อยกว่าครูที่มีวุฒิ B.T.C., W.B., A.L.T., L.T. อาจเป็นเพราะว่า กิจการลูกเสือเป็นการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจ า เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น 3) ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4) ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสอื 
พ.ศ.2551) ครูผู้สอนลูกเสือจะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นล าดับขั้น โดยขั้นความรู้เบื้องต้น ขั้นความรู้ชั้นสูง และได้รับ
เครื่องหมายวู๊ดแบดจ์ 2 ท่อน (B.T.C., A.T.C., W.B.) ครูจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพิธีการทางลูกเสือต่าง ๆ เช่น การเปิด - 
ปิดประชุมกอง พิธีเข้าประจ ากองของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม การผจญภัย การท าแผนการ
สอนระยะสั้นและระยะยาว วิชาทักษะลูกเสือ ได้แก่ วิชาชาวค่าย วิชาบุกเบิก และการอภิปรายและการโต้วาทีของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (คู่มือการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง) ขั้นความรู้
ผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม ขั้นผู้ให้การฝึกอบรม หรือได้รับเครื่องหมายวู๊ดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน ครูผู้สอนจะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา ความสัมพันธ์ของลูกเสือกับชุมชน การหาเครือข่ายในการ
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา การวางแผนการฝึกอบรม บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือและความต้องการของ
ลูกเสือ (คู่มือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้ันผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ) หากครูได้รับการฝึกอบรม
ที่สูงขึ้น ครูน่าจะสามารถน าความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือได้มากยิ่ งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุญส่ง อันอาสา (2556 ,บทคัดย่อ) พบว่า ด้านการเรียนและการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีวุฒิลูกเสือต่ ากว่า A.T.C.,(B.T.C.) และวุฒิลูกเสือตั้งแต่ A.T.C., W.B. A.L.T.C., A.L.T., L.T.C., L.T. มีความ
คิดเห็นต่อปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ผลการเปรียบเทียบ การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน            
จัดกิจกรรมลูกเสือ แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมพิธีการ พิธีเปิดและพิธีปิดประชุมกองในการเรียนแต่ละครั้ง 
จะต้องมีครูที่ต้องท าหน้าที่ผู้ก ากับลูกเสือ 1 คน และรองผู้ก ากับลูกเสือเท่ากับจ านวนหมู่ของลูกเสือ ซึ่งสถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษมีความพร้อมกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่ จัดกิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาขนาดกลาง อาจเป็นเพราะว่า  
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวนลูกเสือที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป ท าให้การจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
จัดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและขนาดกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิสิฐ เทพไกรวัล (2542, บทคัดย่อ) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอน เกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดประเมินผล โดยภาพรวมแล้วมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่โรงเรียนขนาดเล็กมีระดับการปฏิบตัิแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ 
 1. ผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมพิธีการ และกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ดังนั้น สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงควรด าเนิน
กิจกรรม ทั้ง 2 กิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมพิธีการ ในการจัดให้มีการถวายราชสดุดี ร.6 ในการเข้าค่าย
พักแรมทุกคร้ัง การด าเนินการจัดพิธีเปิด-ปิดค่ายพักแรมและพิธีหน้าเสาธง และการด าเนินการจัดพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสวรรคต เป็นประจ าทุกปี ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ กิจกรรมการพูดในที่ชุมชน ดังนั้นสถานศึกษา จึงควรพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการพูดในที่ชุมชน โดย การด าเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่พูดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดกล่าว
สุนทรพจน์ในโรงเรียน และฝึกให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่น าเสนอและอภิปรายเก่ียวกับกิจการลูกเสือ  

2. ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควร
สนับสนุน ส่งเสริม ใหโ้อกาสครูทั้งชายและหญิง จัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

3. ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามวุฒิทางลูกเสือ แตกต่างกัน โดยครูที่มีวุฒิทาง
ลูกเสือ จัดกิจกรรมลูกเสือมากกว่าครูที่ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ และครูที่มีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น จัดกิจกรรมลูกเสือได้มากขึ้น 
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงควรส่ งเสริม สนับสนุน ให้
โอกาสครูทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

4. ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษจัดกิจกรรมลูกเสือมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง ดังนั้น สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องรักษา
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลางควรต้อง
พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านงบประมาน เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  ๆ ในจังหวัด

สมุทรปราการและในจังหวัดต่าง ๆ 
2. ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาสังกัดต่าง  ๆ ให้เกิด

ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 
The Participation of Community in Educational Management of Child Development 
Center, Phu Wiang District, Khonkaen Province. 
 
ผู้วิจัย   มรกต  ครองยุติ 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิตร  ทองชั้น 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยจ าแนกความคิดเห็น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การด ารงต าแหน่ง จ าแนกตามสถานภาพ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.981 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  จ าแนก
ตามสถานภาพของผู้ปกครองนักเรียน และผู้น าชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม ,ชุมชน 
 
ABSTRACT 
 The research was aimed to study 1) The Participation of Community in Educational 
Management of Child Development Center, Phu Wiang District, Khonkaen Province              
2) to compare opinion of public about the involvement of the community in the 
management of Child Development centers that Classifieds by gender, age, marital status, 
Educational, reviews and to tenure status. The tools used in this research is a questionnaire 
with the reliability 0.981 Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and t-test. 

The results showed that 1) the community involvement in the management of Child 
Development Center, Phu Wiang District, Khonkaen Province overall was moderate level. 
Considering it was moderate level that all aspects. Descending order: general 
administration, academic administration, human resources management, and budget 
management. 2) Compare the community involvement in the management of of Child 
Development Center, Phu Wiang District, Khonkaen Province by status with different had 
community involvement in the management of education difference. 
 
Keywords : The Participation, Community 
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บทน า 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (มานิตย์ จุมปา, 2551 : 21) ที่ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ 
ต้องค านึงถึงการมีส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่งผลให้มีการก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542 : 
15-16) ที่ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นได้ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้มีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อด าเนินการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ส่งผลถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยหลักการที่ว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาที่กระจาย
อ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4-6) ซึ่งก าหนดโครงสร้างที่ยืดหยุ่นทั้งเนื้อหาสาระเวลาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ โดยสถานศึกษาจะต้องจัดท าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
ของชุมชนและครู ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการและให้ความเห็นชอบในหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนได้
จัดท าขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาวิถีชีวิตและคุณภาพของบุคคลในชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ ประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ ที่ผู้เรียนได้รับจากโรงเรียนก็เพื่อที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอันที่จะท า
ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็น 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 64) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนพอสรุปได้ดังนี้ 
สถานศึกษากับชุมชนควรมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้น
สถานศึกษากับชุมชนนั้นต้องมีบทบาททั้งผู้ให้และผู้รับมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่องชุมชนจะต้อง
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของ
ชุมชนเพื่อให้สถานศึกษาได้รับทราบและน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ส่วนในด้านการบริหารสถานศึกษาจะมีคณะบริหารในรูปของคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา ซึ่งเราทราบกันทั่วไป คือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนกิจการการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการ
จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษา โดยการประสานความร่วมมือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชน เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู 
สมาคมศิษย์เก่า และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณแก่สถานศึกษา ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาที่เห็นได้ชัด นอกจากด้านการเงินแล้ว กิจกรรมหรือโครงการบางโครงการที่
สถานศึกษาจ าเป็นต้องให้แรงงานทางชุมชนก็จะสละแรงงาน ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของทางสถานศึกษาเป็น
ประจ า ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนก็เป็นส่วนส าคัญที่ทางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจากชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สถานศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
นักเรียนซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและเป็นการส่งเสริม
ยกย่องภูมิปัญญา  
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดว่าเป็นสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้จัดการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ขึ้นภายใน
ท้องถิ่นภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่รูปแบบการด าเนินงานชุมชนก็ยัง
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร เป็นการสั่งการด าเนินตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินเท่านั้น ซึ่งใกล้เคียงกับ พล
เดช ปิ่นประทีป (อ้างในกรมอนามัย, 2548, หน้า 3-6) ที่กล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนั้นมีความส าคัญ เนื่องจากการที่จะพัฒนาเด็กทั้งด้านอารมณ์  และสติปัญญาผู้ดูแลเด็กจะต้องได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะพื้นฐานที่เก่ียวข้องอย่างจริงจัง 

จากสภาพปัญหาที่พบในปัจจุบันนี้ เป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึง การศึกษาความคิดเห็นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น โดยน าแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ดังนี้ ด้านการวางแผน การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การน าแนวคิด
และทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เข้ามาประยุกต์ใช้การศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน ในด้านการวางแผน ประสานงานกับชุมชนหรือภาครัฐท่ีเข้ามามีบทบาทในการจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปในทิศทางและล าดับความส าคัญที่ชัดเจน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  โดยจ าแนกความคิดเห็น เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยเก่ียวข้องใน
การศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย 4 ประการ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อาย ุ
3) สถานภาพ 
4) ระดับการศึกษา 
5) สถานภาพต าแหน่ง 

การศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชน        
ในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดขอนแกน่ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 1. ด้านการบรหิารวิชาการ 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 4. ด้านการบริหารทั่วไป  



 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มประชากร 
จ านวน

ประชากร(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง

(คน) 
1. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
   กุดขอนแก่น 
  1.1 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอน 
  1.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอน 
  1.3 ก านัน  
  1.4 ผู้ใหญ่บ้าน 
2. ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน 
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รวม 328 210 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ด้านการประสานงาน ด้านการ
จัดหาทรัพยากร และด้านการประเมินผล ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นเก่ียวกับการศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (แบบปลายเปิด) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการดังนี้ 
 1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่ง ครบถ้วนและสมบูรณ์ทุก
ฉบับ จ านวน 210 ฉบับ  
  2. น าแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพต าแหน่ง  
  4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยหาค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เป็นรายข้อและเป็นรายด้าน และโดยรวมแล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น การศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพต าแหน่ง วิเคราะห์โดยค่า t-test ประมวลผลด้วยการใช้ 
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 6. วิเคราะห์เปรียบเทียบ การศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา สถานภาพต าแหน่ง วิเคราะห์โดยค่า One Way Analysis of Variance ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะท าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 7. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท าวิจัย น ามาจัดกลุ่มของ
ค าตอบแล้วเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Statistics version 18 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
 1. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( Alpha Coefficient) 
 2.หาความสถานภาพส่วนบุคคล ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.หาค่าความคิดเห็นเของ (กลุ่มตัวอย่าง) ใช้ t-test เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรเพียง 2 ตัวแต่ถ้าเปรียบ 
เทียบตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัว ใช้ One Way Analysis of Variance ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จะน าค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ไปท าการทดสอบโดยใช้วิธีเชฟเฟ ่
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 210 คนพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม           
เป็นเพศชาย โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 31-45 ปี มีสถานภาพ สมรส และมีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปวส.           
มีสถานภาพต าแหน่ง  
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง            
โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการบริหารทั่ว ไป ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงบประมาณ ตามล าดับ 
  1.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านการบริหารวิชาการ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ข้อที่ 2 ข้อที่ 5 และ
ข้อที่ 8 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ แรก คือ ร่วมวางแผนจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน อันดับที่ 2 คือ ร่วมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น อันดับที่ 5 จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ส่วนข้อที่มีระดับการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเป็นอันดับสุดท้าย คือ ให้ข้อเสนอแนะแนวการจัดการเรียนการสอนของครู และข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เก่ียวกับการแก้ปัญหาทางการเรียนของนักเรียน 
  1.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านการบริหารงบประมาณ ใน
ภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยการ ร่วมตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของโรงเรียน 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ร่วมระดมทุนจัดหาทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน และ
สนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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  1.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ขอนแก่น อ าเภอกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยสามารถเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ แรก คือ ส่งเสริมให้โรงเรียนน าบุคลากรใน
ท้องถิ่นเข้ามาช่วยสอนในสาขาที่ขาดแคลน อันดับที่ 2 คือ ส่งเสริมให้คณะครูและนักการภารโรงได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับที่ 3 คือ ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูในทุกด้าน ส่วนข้อที่มีระดับการมี ส่วน
ร่วมของชุมชนเป็นอันดับสุดท้าย คือ สนับสนุนให้โรงเรียนคัดเลือกครูและบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน 
  1.4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ขอนแก่น อ าเภอกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านการบริหารทั่วไป ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดย
สามารถเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่และข้อร่วมในการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองนักเรียน อันดับที่ 2 คือ ร่วมจัดท าธรรมนูญโรงเรียนหรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของโรงเรียน 
อันดับที่ 3 คือ พบครูประจ าชั้นเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมมือพัฒนานักเรียน ส่วนข้อที่มีระดับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอันดับสุดท้าย คือ เสนอแนะในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนและร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

3. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่มีสถานภาพบุคคลแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1. การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านการบริหารทั่วไป อยู่ใน
ระดับปานกลาง ล าดับที่ 2 ด้านการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง ล าดับที่ 3 ด้านการบริหารงานบุคคล          
อยู่ในระดับปานกลาง และล าดับที่ 4 ด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนมีความเข้าใจต่อหลักการมีส่วนร่วมที่เบี่ยงเบนจากเหตุและผลของความเป็นจริงตาม
หลักการมีส่วนร่วมที่หมายถึงการกระจายอ านาจให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหา
ความต้องการร่วมกัน มีการตัดสินใจร่วมกัน มีการวางแผนที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมปฏิบัติงานด้วยกัน ตลอดจน
รับรู้ผลการปฏิบัติและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความภาคภูมิใจ มีความเป็นเจ้าของร่วมกันในการจัดการศึกษา          
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากความเคยชินของระบบราชการ กล่าว
โดยเฉพาะระบบราชการทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ซึ่งเคยชินต่อการใช้อ านาจในการสั่งการ
มากกว่าการเปิดโอกาส หรือประสานความร่วมมือ ที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่ างแท้จริง            
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (2548 : 9) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา เป็นกระบวนการที่ประชาชนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและท้องถิ่น ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน ตลอดจนร่วมพิจารณา 
ก าหนดปัญหา ความต้องการของประชาชน ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ตลอดจนหา
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 : 56-57) 
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 2. จากผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่มีสถานภาพบุคคลแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่มีต่อการส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น 
อ าเภอกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมพบว่าไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของเทอดศักดิ์ จันเสวี (2549,บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเขตเทศบาลต าบลจอมทอง  อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยด้านการประสานงาน ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาต าบลก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน 
ที่มีอายุ ต่ ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม สูงกว่า ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปส่วนผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาต าบลก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีอายุอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง อาจสืบเนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุต่ ากว่า 30 ปีมีการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น ซึ่งต่างกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31 – 45 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศรีไพร อินถา (2544,บทคัดย่อ) 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านวิชาการ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ แนวการจัดการเรียนการสอนของครู อยู่ในล าดับ
สุดท้าย ดังนั้นโรงเรียนควรมีการพัฒนาครูเกี่ยวกับเทคนิควิธีจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ควรมีการจัดการนิเทศจัดการและเยี่ยมชั้นเรียนด้วย 

2. ด้านงบประมาณ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน อยู่ในล าดับสุดท้าย ดังนั้น
โรงเรียนต้องมีการประชุมเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างวัสดุ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ศึกษา 

3. ด้านการบริหารบุคคล พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนให้โรงเรียนคัดเลือกครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในล าดับสุดท้าย ดังนั้นโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

4. ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอแนะในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในล าดับสุดท้าย ดังนั้นโรงเรียนควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โรงเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่วนข้อที่พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียน อยู่ในล าดับสุดท้ายเช่นกัน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการให้ชุมชนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียนด้วยเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีของทาง
โรงเรียนแต่ละปีงบประมาณ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ถูกต้อง 

2. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให้การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยมุ่งศึกษาเฉพาะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก เพื่อให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
เอกสารอ้างอิง 
ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ . [อัดส าเนา]. (2548). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา.  มหาสารคาม :           

ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ประกอบการเรียนการสอน).  
มานิตย์ จุมปา. (2551). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพมหานคร :           

ไทยวัฒนาพานิช.  
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, องค์กรมหาชน. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
 

151



ปัจจัยที่ท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อสถำนศึกษำสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรอำชีวศึกษำ
ในจังหวัดยะลำ 
 
FACTOR AFFECTING TO PERSONAL COMMITMENT TOWARDS SCHOOLS UNDER 
THE OFFICE OF VOCATINAL EDUCATION COMMISION IN YALA PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   มาริส  บีฮิง 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิษฐ์วดี  จิรโรจน์ภิญโญ 
    ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยทีท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรวบรวมท าวิจัยครั้งนี้ 
คือ ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการครู ลูกจ้าง ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา โดยจ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างาน 
ประชากรในการวิจัย คือ บุคลากร จังหวัดยะลา โดยการเปิดใช้ตารางเครสซี่มอแกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 248 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t - test และค่า F – test  
 สรุปผลกำรวิจัย 
 1. ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา 
จ านวน 248 คน ส่วนใหญ่ เป็นชาย ร้อยละ 58.8 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 71.8 ข้าราชการ ร้อยละ 56.5 และ 
ประสบการณ์ท างาน 15 ปี ร้อยละ 35.5  
  2. ความคิดเห็นของบุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา 
โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.92, SD = 0.746) ด้านความส าเร็จในการท างาน ( ̅ = 3.61,SD=0.811) 
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ( ̅ = 3.76,SD=0.828) ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ ( ̅ = 3.62,SD=0.727) ด้าน
ความก้าวหน้าของงานที่ท า ( ̅ = 3.84, SD=0.816) ด้านค่าตอบแทน ( ̅ = 4.25, SD=0.793) ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ( ̅ = 3.78, SD= 0.743) ด้านสถานะของอาชีพ ( ̅ = 4.03, SD= 0.746) ด้านนโยบาย
และการบริหาร ( ̅ = 4.3 ,SD=0.619) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.32, SD= 0.677)  
 
ค ำส ำคัญ : บุคลำกร,ควำมผูกพัน,สถำนศึกษำ, 
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Abstract 
 The purpose of this research was to 1) study the factors that made the personnel 
engaging in educational institution under the Office of the Vocational Education 
Commission in Yala Province. 2) To compare the factors that make the personnel have 
commitment to the school. Office of the Vocational Education Commission The sample of 
this research was the administrators, teachers, employees, teachers, employees in 
educational institutes under the Office of the Vocational Education Commission in Yala by 
gender, education, job placement and work experience. The research population is Yala 
province. The sample size was 248 persons. The instruments used were 5-level 
questionnaires, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
Based on the findings of the study, it was concluded that: 
 1. The study found that There were 248 persons in Yala School for Vocational 
Education. Most of them are male 58.8%, Bachelor degree is 71.8%, official is 56.5% and 
work experience is 15 years, 35.5%. 
 2. Opinions of educational institution personnel under the Office of the Vocational 
Education Commission in Yala In terms of job achievement ( ̅= 3.61, SD = 0.811), the job 
characteristics (    = 3.76, SD = 0.828) Responsibilities In terms of job satisfaction            
(    = 3.62, SD = 0.727) ( ̅ = 3.78, SD = 0.743). In terms of job status (    = 4.03, SD = 0.746), 
policy and administration ( ̅ = 4.3, SD = 0.619) 
 
Key Word(s): personnel, relationship, place of education 
 

บทน ำ 
การได้มาซึ่งบุคลากรแต่ละคนนั้น องค์กรแต่ละองค์กรต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการ

กระบวนการให้ได้มาเป็นจ านวนมาก นับตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การตรวจ
ร่างกาย การตรวจสอบประวัติและการพัฒนาให้มีคุณภาพ ดังนั้นเมื่อองค์กรได้ลงทุนไปมากมายเช่นนี้แลว้ท าอย่างไร
จึงจะรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรนานๆ และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยเฉพาะองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทย เพราะมีตัวแปรหลายปัจจัยที่ท าให้บุคลากรต้อง
โอนย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังพื้นที่อื่น ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เช่น บุคลกรวิทยาลัยการอาชีพเบตง         
ซึ่งตั้งอยู่ที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคยะลา ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองยะลา บุคลกรวิทยาลัยการ
อาชีพรามันตั้งอยู่ที่อ าเภอรามัน บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตั้งอยู่อ าเมืองยะลา บุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษายะลา ตั้งอยู่ อ าเภอสะเตง จังหวัดยะลา ความจงรักภักดีต่อองค์กรหรือความผูกพันกับองค์กรเป็นสิ่ง
ส าคัญเหนือกว่าสิ่งใดๆ เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ที่ส าคัญ
บุคลากรเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์เกลียด รัก หรือแสร้งต่างๆ นานาต่างกับวัสดุ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อช ารุดหรือเสียหาย เราสามารถยกไปซ่อมได้ แต่บุคลากรย่อมท าเช่นนั้นไม่ได้ ตลอดช่วงเวลา
หลายปีที่ผ่านมา องค์กรส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรในองค์กร พวกเขาได้รับการเอาใจใส่ 
ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในงานที่ท า จนได้ทักษะใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับงานในอนาคต แต่ปัญหาที่
ตามมาก็คือ แรงงานที่ผ่านการเจียระไนเหล่านี้ตกเป็นเป้าในการแย่งชิงขององค์กรต่างๆ สิ่งที่องค์กรสูญเสียนั้น
ประเมินค่ามิได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีค ากล่าวในวงธุรกิจว่า “รักษาคนได้เป็นการเพิ่มก าไร” (เด่น ชะเนติยัง. 2533: 108) 
ส าหรับกลุ่มคนที่ยังท างานอยู่กับองค์กร ด้วยความรู้สึกมั่นคงในการท างาน เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความผูกพันต่อ
องค์กรได้ ซึ่งต้องมีระดับความเข้มข้นของความสัมพันธ์กับองค์กร 3 ลักษณะ คือ มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อ
เป้าหมายและค่านิยมต่อองค์กร มีความตั้งใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานให้องค์กร ประการ
สุดท้าย มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาสมาชิกภาพขององค์กรตลอดไป (เกศรี ศิริเสถียร. 2543:2)  

153



ฉะนั้นผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ จึงต้องมีการพัฒนาจิตส านึกของพนักงาน โดยพยายามสร้างทัศนคติใน
ทางบวกให้เกิดขึ้นกับพนักงานให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พนักงานเล็งเห็นคุณค่าของงานและให้พนักงานรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งจะเกิดการผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น เนื่องจากความผูกพันต่อองค์กรนับเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความจงรักภักดี และอยากทุ่มเททั้งก าลังกายก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและอยากร่วมพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้า อันเนื่องจากรู้สึกว่าตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องสรรหาวิถีทางต่างๆ ในอันที่จะท าให้พนักงานทุกคนมีความผูกพันต่อองค์การให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้อย่างไรก็ตามการที่จะให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้หากบุคลากรมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ย่อมท าให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ แต่ในทางตรงกันข้ามหาก
บุคลากรขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานก็จะลดน้อยลง ความท้อแท้และเบื่อ
หน่ายในงานก็จะเพิ่มมากขึ้น ผลงานที่ออกมาก็จะขาดประสิทธิภาพ อัตราการขาดงานและการออกจากงานสูงขึ้น 
ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่องค์การ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเป็นสายงานที่มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่การงานน้อย การปรับเปลี่ยนต าแหน่งเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต าแหน่งทางการบริหารมีจ านวนจ ากัด ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องคอยตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันอยู่กับงานและเกิดความรักในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการธ ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

จากหลักการและเหตุผลตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับงานในหน่วยงาน ที่เกิดจากความผูกพันองค์กรของ
บุคลากรที่กล่าวมาในเบื้องตนนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความสนใจ
ที่จะศึกษาว่าด้วยสาเหตุหรือปัจจัยใดที่ท าให้บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ถึงไม่คิดจะ
โอนย้ายหน่วยงานไปยังพื้นที่อื่น ร่วมถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรของ
บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ที่ปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยทุกคน เช่น ข้าราชการครู 
พนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง จ านวน 700 คน โดยผลที่ได้จากการศึกษาจะน าเสนอผู้บริหารตามล าดับเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ในจังหวัดยะลา โดยจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารต่อไป 
 
กรอบแนวควำมคิดในกำรท ำกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรของ Frederick Herzberg แล้ว
ประมวลความคิดก าหนดเป็นกรอบการวิจัย ดังนี้ 
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    ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
วิธีกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทีท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
3.3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
3.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่และกลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา ประชากร จ านวน 700 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 445 คน พนักงานราชการ 
138 คน และครูอัตราจ้าง 117 คน จ านวน โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเครสซี่มอร์แกนมาเทียบ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 248 คนประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 160 คน 
พนักงานราชการ จ านวน 138 คน และ ครูอัตราจ้าง จ านวน 39 คน 
 
 
 
 
 

 
ปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. วุฒิการศึกษา 
3. ต าแหน่งงาน 
4. ประสบการณ์การท างาน  

 

ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อปัจจัยที่ท ำให้
บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อสถำนศึกษำสังกัด
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในจังหวัดยะลำ  

ปัจจัยจูงใจ 
1. ความส าเร็จในการท างาน 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ  
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  
4. ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
5. ความก้าวหน้าของงานที่ท า  

ปัจจัยค้ ำจุน 
1. ค่าตอบแทน 
2. ความสัมพนัธ์กับผู้บังคบับัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน 
3. สถานะของอาชีพ 
4. นโยบายและการบริหาร 
5. สภาพการปฏิบัติงาน  

 



ตำรำงที่ 3.1 แสดงข้อมูลกลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ล าดับ
ที ่

ช่ือสถานศึกษา 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวม 

กลุ่ม
ประชากร 

กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

กลุ่ม
ประชากร 

กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

กลุ่ม
ประชากร 

กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

กลุ่ม
ประชากร 

กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

1 วิทยาลัยการอาชีพเบตง 13 4 26 8 15 5 54 17 
2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 250 87 15 5 40 12 305 104 
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ยะลา 
160 60 23 8 25 9 208 77 

4 วิทยาลัยการอาชีพรามัน 12 5 40 14 22 7 74 26 
5 วิทยาลัยสารพัดช่าง

ยะลา 
10 4 34 14 15 6 24 24 

รวม 445 160 138 49 117 39 700 248 
 
เครื่องมือทีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อสอบถามระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความผูกพันสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา โดยครอบคลุมกรอบแนวคิด 5 ด้าน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะส ารวจ
รายการ (checklist) ข้อมูลเก่ียวกับ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างาน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อต่อภาวะผู้น าของบริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน จังหวัดยะลา ตนเอง 5 ด้าน คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
ด้านการมีความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จของงาน ด้านการมีความสามารถในการสื่อสาร ด้านการมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ด้านการมีหลักธรรมาภิบาล ด้านละ 5 ข้อ รวมข้อค าถามทั้งหมด 50 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท ( Likert’s Scale ) คือ
ความต้องการมากที่สุด ความต้องการมาก ความต้องการปานกลาง ความต้องการน้อย ความต้องการน้อยที่สุด คือ 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 

1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา พร้อมทั้งศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้อง
กับการวิจัย 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทีท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน จังหวัดยะลา ให้ครอบคลุมเนื้อหา 5 ด้าน คือ            
1. ลักษณะงานที่ท า 2. ค่าตอบแทน 3. การปกครองบังคับบัญชา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงา                   
5. ความก้าวหน้าในงานที่ท า 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาและความถูกต้อง
เทียงตรงตลอดจนครอบคลุมเนื้อหา และความเหมาะสมของค าถาม ก่อนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง 
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5. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์และไปทดสอบ (Tryout) กับบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพที่ใกล้เคียงคือ 
วิทยาลัยการอาชีพรามัน อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน แล้ว
น ามาหาค่าความเชื่อมั่น(Riliability) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค.(cronbach.n.d:unpaged) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใน จังหวัดยะลา เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลการวิจัยกับบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในจังหวัดยะลา ทุกคน 
 2. น าแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 248 คน/คนละ 1 ฉบับ 

3.จัดเก็บแบบสอบถามคือจากประชากรผู้ตอบแบบสอบถามคืนพร้อมตัวสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ส่งคือกับมา พร้อมกับจัดหมวดหมู่ของแบบสอบถามให้เป็นระเบียบพร้อมที่จะน าวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เมื่อได้รับแบบสอบถาม ผู้วิจัยตรวจความสมบูรณ์และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และการทดสอบสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลโดยหาค่าความถี่ (Freguency) และค่าร้อย (Percentage) 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากร
แต่ละด้านเป็นรายข้อมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลผลของ เบส (Best. n.d : upaged ; อ้างอิงมาจากชูศรี วงศ์รัตนะ. 
2544:75) และก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
       ค่าเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 
   4.51 ถึง 5.00   มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51 ถึง 4.50   มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
   2.51 ถึง 3.50   มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51 ถึง 2.50   มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 ถึง 1.50   มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Freguency) 
และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coeffcien) ของครอนบาค. (Crobach.n.d:unpaged) สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t – test เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และ F – test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 3 กลุ่ม (One – Way ANOVA)  
 
สรุปผลกำรวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทีท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา โดยจ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์
การท างาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัด
ยะลา จ านวน 248 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 160 คน พนักงานราชการ 49 คน และลูกจ้าง 39 คน โดยการ
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เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน โดยค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของการทดสอบ
แบบสอบถามทั้งชุดเป็นค่าแอลฟ่า .84 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  ค านวณหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test และค่า F – test การด าเนินการวิจัยสามารถ
สรุปผลการวิจัยเป็นล าดับ ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผล 
3. ข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 

1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของคือ บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดยะลา จ านวน 248 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 160 คน พนักงานราชการ 49 คน และลูกจ้าง 39 คน 
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาย จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 การศึกษาปริญาตรี จ านวน 178 คน        
คิดเป็นร้อยละ 71.8 ข้าราชการ จ านวน 160 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.5 และ ประสบการณ์ท างาน 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5  
 2. ความคิดเห็นบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา จ านวน 248 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 
160 คน พนักงานราชการ 49 คน และลูกจ้าง 39 คน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.92) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด นโยบายและการบริหาร ( ̅ = 4.39) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ การได้รับการยอมรับนับถือ ( ̅= 3.61)  
  2.1 ในด้านความส าเร็จในการท างาน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.64) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด หัวหน้างานไว้วางใจและเชื่อมั่นในการท างาน (  ̅= 3.70) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศึกษาปัญหาและวิธีแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าเสมอ ( ̅= 3.61)  
  2.2 ในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.61) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับค าชมเชยจากผลงานที่ปฏิบัติ ( ̅ = 3.80) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน ( ̅= 3.53)  
  2.3 ในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.76) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ และผู้รวมงานที่เพียงพอ( ̅ = 4.09) ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์( ̅= 3.50)  
  2.4 ในด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.62) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภารกิจที่ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ความมีรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรง (  ̅= 3.70) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ภารกิจของงานมีผู้ร่วมรับผิดชอบหลายคน ( ̅= 3.52)  
  2.5 ในด้านความก้าวหน้าของงานที่ท า ( ̅= 3.84) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ความสามารถจากการ อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ( ̅ = 4.14) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานทุกต าแหน่งมีโอกาสพิจารณาเลื่อนขั้นหรือปรับขั้นเงินเดือนและต าแหน่งอย่าง
เสมอภาคทุกปีงบประมาณ ( ̅= 3.62)  
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  2.6 ในด้านค่าตอบแทน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.25) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือในกรณีพิเศษนอกเหนือจากงานใน
เวลาท าการของราชการ ( ̅ = 4.44) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีสิทธิพิเศษส าหรับทาญาติในการคัดเลือก
บรรจุท างานในหน่วยงาน ( ̅= 3.98)  
  2.7 ในด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก ( ̅= 3.78) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หัวหน้างานเป็นผู้มีภาวะผู้น าสูงพร้อมที่จะรับ
และแบ่งปันความชอบให้กับผู้ร่วมงานเสมอ ( ̅= 4.03) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนและทุก
ต าแหน่งจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบภารกิจในงานร่วมกัน ( ̅= 3.56)  
  2.8 ในด้านสถานะของอาชีพ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.03) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นอาชีพที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและส าคัญกับบุคคลทั่วไปที่ได้รับการ
ปฏิบัติ ( ̅ = 4.38) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เป็นอาชีพส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ( ̅= 3.65)  
  2.9 ในด้านนโยบายและการบริหาร โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.39) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานมีนโยบายการบริหารที่ชัดเจนและ สามารถปฏิบัติได้             
( ̅ = 4.80) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารก าหนดบทบาทหน้าที่ในการท างานของบุคลากรในส่วนงาน
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ( ̅= 3.82)  
  2.10 ในด้านสภาพการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.32) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีบุคลากรในสายงานที่เพียงพอเหมาะสม ( ̅ = 4.58) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในส านักงานหรือห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดีเยี่ยม ( ̅= 4.00)  
 
อภิปรำยผล 

ความคิดเห็นของบุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา        
ต่อปัจจัยทีท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อต่อสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัด
ยะลา โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นโยบายและ
การบริหาร ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญวุฒิ บุญชม (2553) ได้ศึกษา ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในตัวแปรด้านการยอมรับเป้าหมายและนโยบายของ
องค์การ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในด้านความส าเร็จในการท างาน จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก เพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา ควรศึกษาปัญหาและวิธีแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าเสมอ 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก เพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา ควรได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานมากยิ่งขึ้น 

3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
เพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดยะลา งานที่ปฏิบัติควรเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
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4. ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก เพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดยะลา ภารกิจของงานควรที่จะมีผู้ร่วมรับผิดชอบหลายคน 

5. ด้านความก้าวหน้าของงานที่ท า จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก เพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา ผู้ปฏิบัติงานทุกต าแหน่งควรที่จะมีโอกาสพิจารณาเลื่อนขั้นหรือปรับขั้นเงินเดือนและ
ต าแหน่งอย่างเสมอภาคทุกปีงบประมาณ 

6. ด้านค่าตอบแทน จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เพื่อให้มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา 
ควรเพิ่มสิทธิพิเศษส าหรับญาติในการคัดเลือกบรรจุท างานในหน่วยงาน 

7. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา ผู้ปฏิบัติงานทุกคนและทุกต าแหน่งควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ภารกิจในงานร่วมกัน 

8. ด้านสถานะของอาชีพ จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
เพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดยะลา ควรเป็นอาชีพส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

9. ด้านนโยบายและการบริหาร จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก เพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดยะลา ผู้บริหารควรก าหนดบทบาทหน้าที่ในการท างานของบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 10. ด้านสภาพการปฏิบัติงาน จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
เพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น บุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัด
ยะลา ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในส านักงานหรือห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดีเยี่ยม 
ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบุคลากรสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา  
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอื่นๆ เพื่อน าผลที่ได้มา
พัฒนาต่อไป 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
Desirable Characteristics of School Administrators as Perceived by Teachers under 
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 
 
ผู้วิจัย  รอมือล๊ะ  เมาตี      

สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์ 
   ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ทัศนะของครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ านวน 311 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ               
มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .27-.75 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความเป็นผู้น า ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และ
ด้านบุคลิกภาพ ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของ
ครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะทีพึงประสงค์, ผู้บริหารโรงเรียน 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study and compare the desirable characteristics 
of School Administrators as Perceived by Teachers under Narathiwat Primary Educational 
Service Area Office 1 classified by sex education and work experience. The samples in this 
research were 311 teachers in schools under Narathiwat Primary Educational Service Area 
Office 1  by using stratified random sampling. The instrument used to collect the data was a 
set of 5 questionnaires with 50 items which had  the discriminative power between .27 and 
.75 and the reliability of .94.The statistics used in data analysis were percentage, mean            
( X  ), standard deviation (SD) and t-test. 

The research found that 1) Desirable Characteristics of School Administrators as 
Perceived by Teachers under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 in the 
overall and individual aspects were at a high level with average from low to high such as 
the moral, the leadership, the knowledge,the human relations and the personality.                     
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2) The results of the comparison of Desirable Characteristics of School Administrators as 
Perceived by Teachers under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1, 

classified by sex, education and work experience in the overall were not significantly 
different. 
 
Key Word (s) : Desirable Characteristics , School Administrators. 
 
บทน า  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นั้น ได้เสนอแนวคิดและวิธีการจดการศึกษาที่ท้าทาย หลายด้าน จึงเป็นเสมือน
กฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นได้ว่า ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปใน
ด้านต่าง ๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดรับ ซึ่งกันและกันทั้งระบบ ปฏิรูปแนวการจัดการศึกษาโดยให้ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ปฏิรูปหลักสูตร และเนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน ปฏิรูประบบ การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิน่ และเอกชนโดย
เน้น เร่ืองการกระจายอ านาจและการมสีวนรวม ปฏิรูประบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นให้มี
การยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบ ทรัพยากรและการลงทุน 
เพือ่ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา ปฏิรูประบบประกันคุณภาพ การศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมายความว่าบุคลากรวิชาชีพที่
รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับการบริหารงานในสถานศึกษา เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายด้วยการร่วมด าเนินการกับ
บุคคลอื่นทั้งภายในสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ การเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณลักษณะที่
สามารถท าให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามความต้องการ ไม่เพียงแต่จะใช้ค าสั่งเท่านั้น จะต้องสร้างบรรยากาศให้เหมาะสม
เพื่อท าให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาท างานได้ดีที่สุดอย่างมีความสุข สอดคล้องกับ อภิวัฒน์ ภูไชยแสง (2542) ที่กล่าวว่า 
ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องและรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาให้มีคุณภาพและตอบสนอง
ต่อสังคม คือ ครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนนั่นเอง ทั้งนี้ในการบริหารและการจัดการปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารไม่ว่าจะเป็นคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคนิควิธีการ หรือเคร่ืองจักรกลคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะแม้มีปัจจัยอื่นครบถ้วน ถ้าขาดการสรรหาบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน บุคคลย่อมไม่มีขวัญก าลังใจในการท างาน ผลของงานจะส าเร็จด้วยดีนั้น
ยากยิ่ง บุคคลที่เป็นหัวเรือหรือตัวจักรส าคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ด าเนินไปสู่ จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาในแต่ละระดับ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งหมายถึง ผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ เพราะการที่
ผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถ บริหารงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด
นั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในอันที่จะเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ ขอบเขตเกี่ยวกับงานบริหารโรงเรียนของตัวผู้บริหารโรงเรียนคนนั้น  ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารงาน คือ ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรม มีความรู้ และทักษะความสามารถในการ
บริหารเป็นอย่างดี คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
บริหารงาน ความสามารถในด้านบุคคลและคุณลักษณะที่ดีทางสังคมตามระดับต าแหน่งหน้าที่และภาระความ
รับผิดชอบหรือปริมาณงานเป็นส าคัญ 
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จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน พบว่าคุณลักษณะส าคัญ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามี 5 ด้านได้แก่ คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น าคือ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความ
รับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ มีความอดทน ความสามารถในการแก้ปัญหา มีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความเฉลียวฉลาด มีเหตุมีผล ร่วมกิจกรรมทางสังคม คุณลักษณะด้านวิชาการ คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ มี
ความฉลาด สามารถยืดหยุ่นวิธีการเพื่อความส าเร็จของงาน ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี  มีไหวพริบในการ
ท างานคุณลักษณะด้านบุคลกิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ มองโลกในแง่ดี คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารงาน 
คือมีความสามารถในการจัดการ มีความกระตือรือร้นที่จะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย มีนิสัยรักการท างาน มี
ความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ มีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ส าคัญ
ของผู้บริหารโรงเรียนอีกด้านหนึ่ง คือ ด้านคุณธรรม ดังที่ ภิญโญ สาธร (2523:352) กล่าวว่า คุณธรรมของผู้บริหาร
ในสังคมไทยนั้นควรมีความเมตตากรุณา มุทิตา อุเบกขา มีความหนักแน่น มีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
อดทนต่อค าพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตร เป็นตัวอย่างที่ดีทุกด้านของผู้น้อย ละเว้นจากการประพฤติชั่ว 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับผู้บริหารดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ส าคัญ
ของผู้บริหาร 5 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษย์สัมพันธ์และด้านความเป็น
ผู้น า เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร ให้มีคุณภาพมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะของบุคคลที่จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนต่อไป  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มุ่งเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครูผู้สอน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยศึกษาตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ส าคัญของ
ผู้บริหาร ใน 5 ด้าน ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
        ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม  
 

 

ครูผู้สอน ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม 
ศึกษานราธิวาส เขต 1 ตามลักษณะข้อมลูทั่วไป 

 1. เพศ 
    1.1 เพศชาย 
    1.2 เพศหญิง 
 2. วุฒิการศึกษา  

 2.1 ปริญญาตรี 
     2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
 3. ประสบการณในการท างาน 

  3.1 ต่ ากว่า 10 ปี 
     3.2 10 ปีขึ้นไป 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอน 

-ด้านบุคลิกภาพ 
-ด้านความรู้ความสามารถ 
-ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
-ด้านมนุษยสมัพันธ์ 
-ด้านความเป็นผู้น า 
 



วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1        
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1640 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปีการศึกษา 
2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม ตารางของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610) และใช้การสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยก าหนดเพศเป็นเกณฑ์แบ่ง จ านวน 311 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 
ระดับ ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert Method) ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

แบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และด้านคุณธรรม ด้านมนุษย์สัมพันธ์และด้านความเป็นผู้น า ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535:69-100) 
      5 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากที่สุด 
      4 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาก 
      3 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปานกลาง 
      2 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อย 
      1 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อยที่สุด 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร คู่มือ ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
 3. ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบเพื่อน ามาจัดท านิยาม 
นิยามศัพท์เฉพาะและน านิยามศัพท์เฉพาะมาเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม 
 4. ร่างแบบสอบถาม แล้วน าร่างแบบสอบถาม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
 5. น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการ
ปรบัปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 6. ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 7. น าร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงด้าน
โครงสร้างและด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม ด้านการใช้ภาษา และด้านอื่นของข้อค าถามแต่ละข้อที่
เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตรงตามเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  
 8. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ศึกษา จ านวน 30 คน  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้  

1. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์นถึงผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านสุเป๊ะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากรที่ศึกษา คือ ครูผู้สอนจ านวน 311 คน 

2. ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบด้วยตนเอง จ านวน 311 ชุด โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยให้ทราบและ
ขอความร่วมมือจากครูผู้สอนให้ส่งแบบสอบถามคืนหลังจากได้รับแบบสอบถามไปแล้ว 1 วัน  

3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม
แต่ละชุด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

1. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม  
2. ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วไปตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 
3. น าคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์  โดยใน

การวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายด้านและโดยรวม แล้วเสนอในรูปแบบตาราง 
  3.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการแปลค่าคะแนน น ามาเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535:69-100) 

   ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด  
   ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก  
   ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง  
   ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด  
   ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพืน้ฐาน  

1. ค่าร้อยละ (%)  
2. ค่าเฉลี่ย ( X )  
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

สถิติใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ  
1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม  
2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha-coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach)  
สถิติใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
t test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบ ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ในทัศนะของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ในทัศนะของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความเป็นผู้น า ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านบุคลิกภาพ 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน สรุปผล ดังนี้ 
  1.1 ด้านบุคลิกภาพ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริหาร
มีความสุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีความเชื่อมั่น ในตนเอง และผู้บริหารแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
เหมาะสมตามโอกาส ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีกริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนกับ ทุกคน 
  1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ผู้บริหารบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ผู้บริหารมีความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน ผู้บริหารมองโลกในแง่ดี ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง 
  1.3 ด้านความรู้ ความสามารถ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ผู้บริหารมีความมุ่งหวังในผลส าเร็จของงาน ผู้บริหารมีความสามารถบริหารทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
สอน ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจในการท างาน 
  1.4 ด้านมนุษย์สัมพันธ์โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน ผู้บริหารพูดคุย พบปะกับผู้ร่วมงานเป็นประจ า ผู้บริหารรู้จัก ผ่อนหนักผ่อน
เบา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ 
  1.5 ด้านความเป็นผู้น าโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อันดับ ผู้บริหารเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้บริหาร
สามารถสร้างทีมงานได้ดี ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุม และแก้ไขที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจผู้ร่วมงาน 
 2. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของของผู้บริหาร ในทัศนะของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ใน การท างาน พบว่าโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ในทัศนะของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านความเป็นผู้น า ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านบุคลิกภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกับการยกระดับการศึกษา
ของชาติให้มีมาตรฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
สนับสนุนให้ข้าราชการครู บุคลากร สนับสนุนการศึกษาให้มีความมั่นคงในอาชีพ เปิดโอกาสให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบาย
ผ่านทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้มีการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติด้านการบริหารงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุก
คน เน้นกระบวนการในการคัดสรรผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรผู้บริหารมีกระบวนการเสริมสร้างและพอกพูน
ความรู ้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ความสามารถ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้น า เพื่อให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพจากในภาวะปัจจุบันของ
สังคม ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต (2555) ได้ศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ในทัศนะของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
  2.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของในทัศนะของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 ที่มีเพศต่างกัน มีความเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยอ าไพ อุ่นศิร ิ(2557) ซึ่งได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยเมื่อ
เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูจังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามเพศ แล้วพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นกัน 
  2.2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ในทัศนะของครูส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารให้ความส าคัญ ดูแล เอาใจใส่ครูเป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และครูที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีได้เข้ารับการพัฒนาและอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ ศิลาแยง (2557) ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของในทัศนะของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท า งาน พบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยันต์ จันโสด (2557)    
ซึ่งได้ศึกษาสภาพความคาดหวังต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอเมือง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหารควรมีความสุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง และควร
แต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมตามโอกาส 
 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารควรมีความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน รู้จักประหยัด อดออม และละ
เว้นจากอบายมุขทั้งปวง 
 3. ด้านความรู้ ความสามารถ ผู้บริหารควรมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของงาน มีความสามารถบริหารทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน และควรมีความมุ่งหวังใน
ผลส าเร็จของงาน 
 4. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ผู้บริหารควรมีความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน ยกยอ่งให้เกียรติผู้ร่วมงาน และรู้จักผ่อน
หนักผ่อนเบา 
 5. ด้านความเป็นผู้น า ผู้บริหารควรมีความสามารถในการควบคุม และแก้ไขที่เหมาะสม กับสถานการณ์ 
จะต้องเป็นผู้สงเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีคุณลักษณะ 
ในการติดตามงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะในการท า วิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 
 2. ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง
ของคร ูผู้ปกครอง หรือนักเรียน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 
The relationship between transformational relationship of school administrators and 
administrators’ effectiveness in schools under Narathiwat Primary Educational Sevice 
Area Office 2 
 
ผู้วิจัย  รอฮานี บือราเฮง      

สาขาวชิา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
   ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ  ผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 จ านวน 331 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการมิ
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ตามล าดับ 2)ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงบประมาณ และการ
บริหารงานทั่วไป ตามล าดับ 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2                  
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง และด้านวิชาการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ไปทางบวกและทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง , ประสิทธผิลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
Abstract 

This research aims to study the relationship between leadership transformation of 
school administrators and administrators’ effectiveness in schools under Narathiwat Primary 
Educational Sevice Area Office 2. The samples were 331 teachers under Narathiwat 
Primary Educational Sevice Area Office 2. The research instrument was a questionnaire. 
The five-level scale was 0.97 The statistics used for data analysis were the mean, standard 
deviation and Pearson's correlation coefficient. 
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 The results of this research were as follows: 1) Leadership transformation of school 
administrators under the jurisdiction of the office of Narathiwat Primary Education Service 
Area Office 2, the overall level were at a high level. and when considering each. It was 
found that the leadership change of the school administrators. In every level. In order of 
importance, the influence of ideology. the individual is considered. Intellectual stimulation 
and motivational. 2) The effectiveness of basic school administration. Narathiwat Primary 
Education Service Area Office 2 were at a high level. when considering each aspect. It was 
found that all sides were at a high level. In descending order were the administration of 
personnel. academic administration and budget management. and general administration, 
respectively. 3) Leadership transformation of school administrators the relationship between 
the effectiveness of basic school administration Narathiwat Primary Education Service Area 
Office 2 had the relationship at the moderate level. and academic education was correlation 
at high level and go to positive and the same direction. at the .01 level of significance 
 
Key Word (s): leadership transformation, Effectiveness of basic school administration. 
 
บทน า  
 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ได้ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อให้สามารถพัฒนาคน ให้มีคุณภาพอย่างเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่ก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม โดยต้องการให้ประชากรของ
ประเทศสามารถร่วมมือและแข่งขันกับประชาคม โลกอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของ
ไทยที่เป็นกรอบหลักในการท าการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
จากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ซึง่มุ่งหวังจะให้เป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการ
จัดการศึกษาและตอบสนองความต้องการของชุมชนตามมาตราที่39 ที่ระบุว่าให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นทีการศึกษาโดยตรง (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2553 : 19) 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตคน
ออกสู่สังคม สามารถน าความรู้ที่ตนเองได้รับไปช่วยเหลือตนเองในการด ารงชีวิต ได้อย่างเหมาะสมและสร้างความ
เจริญให้แก่ประเทศชาติ ดังนั้นความส าเร็จหรือความล้มเหลวของประเทศจึงขึ้นอยู่กับสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
ประสิทธิผลเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของสถานศึกษา สถานศึกษาจะอยู่รอดและมั่นคงได้นั้นอยู่กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ประสิทธิผลเป็นเครื่องมือ ในการตัดสินใจว่าการบริหารงานของสถานศึกษาสามารถด าเนินงานจนบรรลุ
เป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดและ วัด
ความส าเร็จกับวัตถุประสงค์ (ภารดี อนันต์นาวี. 2553 : 203 - 204) ทั้งนี้สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล สามารถวัดได้
จากการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา การพิจารณาความสามารถ ในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวกความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา จนท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน (ธร สุนทรายุทธ์. 2551 : 459) ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็น
สิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร สถานศึกษาที่ต้องท าให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถ
ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม                
จะก่อให้เกิดผลส าเร็จในการท างานและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถ
แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จนท าให้เกิด ความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งหมด 
(วิเชียร วงค์คาจันทร์. 2553 : 31) 

 การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการน าสถานศึกษา ให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงคือผู้บริหารไม่ว่าจะบริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็กหรือสถานศึกษาขนาดใหญ่ ก็ต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีภาวะผู้น าและภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับการบริหาร การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน คือภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าที่ผู้บริหารจะน ามาใช้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและน าผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นจุดหมายปลายทาง 
(เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล. 2548 : 1 - 11) และการบริหารงานในสถานศึกษาในปัจจุบันพบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารงานในสถานศึกษายังประสบปัญหาหลายประการ เช่น การบริหารวิชาการ ครูต้องเร่ง สอนเนื้อหา ไม่มีเวลา
วางแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ในด้านการบริหารงานงบประมาณการจัดสรร
งบประมาณไม่ตรงตามความต้องการ มีการรวบอ านาจ การบริหางบประมาณไว้ที่ส่วนกลางท าให้เกิดการทุจริต 
ด าเนินการบริหารงานบุคคล สถานศึกษา ต้องมีบุคลากรเฉพาะทางที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น 
เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี เจ้าหน้าที่จัดท า งบประมาณ เพราะครูไม่สามารถปฏิบัติงานเหล่านี้ได  ้ (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย . 2553 : 75 - 76)  

 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สถานศึกษาและประสิทธิผลในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และผลการศึกษา
ครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิด
ประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหาร สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลงของแบส และอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : unpaged ; อ้างถึงใน 
รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2550 : 190 - 192) มาเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ดังนี้ 
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  ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้คือครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 118 โรงเรียน จ านวน 2,324 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 331 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเปน็ 3 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เก่ียวกับสภาพผู้ตอบ แบบสอบถามทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 ข้อ เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตามทฤษฏีของแบส และอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : 52) 
โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert. 1993 : 247) ดังนี้ 
(ตารางLikert’s Scale) 

5 หมายความว่า มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับ มากที่สุด 
4 หมายความว่า มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับ มาก 
3 หมายความว่า มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับ ปานกลาง 
2 หมายความว่า มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับ น้อย 
1 หมายความว่า มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับ น้อยที่สุด 

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นราธวิาส เขต 2 

ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
2. การสร้างแรงบันดาลใจ  
3. การกระตุ้นทางปญัญา  
4. การค านงึถึงความเปน็ปัจเจกบุคคล 

 

ประสิทธผิลในการบริหารสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประถมศึกษานราธวิาส เขต 2 
ประกอบด้วย 

1. การบริหารวิชาการ 
2. การบริหารงบประมาณ  
3. การบริหารงานบุคคล  
4. การบริหารทั่วไป 



 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตามทฤษฏีของแบส และอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : 52) โดยเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert. 1993 : 247) ดังนี้ 
(ตารางLikert’s Scale) 

5 หมายความว่า มีการบริหารสถานศึกษาระดับ มากที่สุด 
4 หมายความว่า มีการบริหารสถานศึกษาระดับ มาก 
3 หมายความว่า มีการบรหิารสถานศึกษาระดับ ปานกลาง 
2 หมายความว่า มีการบริหารสถานศึกษาระดับ น้อย 
1 หมายความว่า มีการบริหารสถานศึกษาระดับ น้อยที่สุด 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
3. สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอร่างเคร่ืองมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 

หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้  โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค่าIOC ตั้งแต่ .67-1.00  

6. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าผลการ
ทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540:125) เท่ากับ .99 

7. น าเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้  
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยัถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
4. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่(frequency) 
และหาค่าร้อยละ (percentage) 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย  X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 73 – 7 4 อ้างถึงในดุษฎี บุญกระพือ.2556 : 76) 
มีดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3. วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย  X  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 73 – 7 4 อ้างถึงในดุษฎี บุญ
กระพือ.2556 : 76) มีดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาระดับ ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาระดับน้อยที่สุด 

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และทดสอบความมีนัยส าคัญ
ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)โดยใช้การทดสอบ ค่าที (t-test) ถ้าค่าความสัมพันธ์ (r) เป็น
ลบแสดงว่าตัวแปรที่ศึกษาทั้งสองชุดมีความสัมพันธ์ ในทางตรงกันข้ามหากค่าความสัมพันธ์ (r) เป็นบวกแสดงว่าตัว
แปรที่ศึกษาทั้งสองชุดมีความสัมพันธ์ ในทางเดียวกันและใช้เกณฑ์การแปลความหมายระดับของความสัมพันธ์ดังนี้ 
(ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2552 : 314)  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.90 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70 - 0.89 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 - 0.69 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ ากว่า 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
 สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐาน  

1. ค่าร้อยละ (%)  
2. ค่าเฉลี่ย ( X )  
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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สถิติใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม  
2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha-coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach)  
สถิติใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

ทดสอบความมีนัยส าคัญ ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  

  
ผล/สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปรากฏผลดังนี้  

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการมิอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ตามล าดับ 

2. ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ตามล าดับ 

3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการ
บริหารงานวิชาการ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ด้านการบริหารงานงบประมาณมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริหารบุคคล มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และ ด้าน
การบริหารงานทั่วไป มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 มีประเด็น
ส าคัญที่สมควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการมิอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
ทั้งนี้ เพราะสภาวการณ์ ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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มีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท าให้ครูผู้สอนมีการยอมรับนับถือ ศรัทธา ให้ความเคารพ 
ประทับใจต่อผู้บริหาร รวมทั้ง ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและคอยช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
(กิติ ตยัคคานนท์. 2553 : 21) นอกจากนี้ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2549 : 16) ได้ก าหนดว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เป็นการกระตุ้น ให้ผู้ตามปฏิบัติพร้อมทั้งยกระดับความส านึกของผู้ตามให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของ 
เป้าหมายที่ต้องยึดและปฏิบัติตาม ในเรื่องของการยกระดับความส านึกผู้ตามให้ตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่า
ของเป้าหมายที่ต้องยึดถือและปฏิบัติ สามารถชี้ให้ผู้ตามได้เห็นประโยชน์ ของทีมงานและองค์การ มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีการกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติตามความต้องการให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัย ของวิจลน์
โกษาแสง (2548 : บทคัด ย่อ) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงโดยรวม
และ รายด้านอยู่ในระดับมากและมีภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

2. ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ เป็นเพราะสถานศึกษา มีการ
บริหารงานวิชาการเป็นงานหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ที่มีการมุ่งเน้นให้มีการกระจายอ านาจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดย
อิสระ คล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการ ของนักเรียน สถานศึกษามีการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาและมีการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง
และการประเมิน จากหน่วยงานภายนอก ประกอบกับการบริหารงานบุคคลที่มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน เป็นส าคัญ การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาผู้ท าหน้าที่ในงานการบริหารงบประมาณต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
ที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการบริหารงาน งบประมาณเพื่อให้สถานศึกษามีการด าเนินการจัดท าระบบการควบคุม
งบประมาณที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งก ากับติดตามให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานการควบคุม
งบประมาณ ยอดคงเหลือและยอดงบประมาณต่าง ๆ อย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ใน
การใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนั้นการบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่
สนับสนุนงานอื่น ๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของสถานศึกษาวางแผนการด าเนินงาน
ให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553 : 7 - 8) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิมพรรณ สุริโย (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบว่า ระดับปัจจัยด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ งามตา ธานีวรรณ (2553 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร พบว่า ระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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 3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
บริหารงานวิชาการ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริหารบุคคล มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และ ด้าน
การบริหารงานทั่วไป มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเพราะการบริหารใน
องค์กรให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะ
ภาวะผู้น าด้านการมุ่งความสัมพันธ์ เป็นรายบุคคล การที่ผู้น าสนใจผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ส่งเสริม
และพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตลอดจนผู้น าปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งชี้แนะ และให้ข้อมูลย้อนกลับ สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ ภาวะผู้น าด้านความมีบารมีคือ พฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออก และสามารถท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความรู้สึกสนับสนุนรักใคร่เลื่อมใสไว้ ใจในความสามารถของผู้น า ท าให้ผู้น าสามารถโน้มน้าวใจ 
ชักจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งพฤติกรรมของผู้น าดังกล่าว ได้แก่ การมีความมั่นใจใน
ตนเองสูง สนับสนุนการท างานของผู้ตาม กระตุ้นใจสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้มองการณ์ไกล 
สามารถวางเป้าหมาย เพื่ออนาคตที่ดี เป็นผู้กล้าเสี่ยง มีความคิดริเริ่ม รวมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น า
การดลใจเป็นวิธีการที่ผู้น าจุดประกายความคิดที่ท าให้ผู้ตามคิดที่จะช่วยท างานให้ส าเร็จ โดยใช้ความพยายาม 
เพิ่มข้ึน รวมทั้งท างานให้แก่ประโยชนส์่วนรวม ซึ่งท าให้โดยการให้แรงหนุนทางอารมณ์ คือ การสร้างความมั่นใจแก่ผู้
ตามสร้างความเข้าใจว่าสิ่งที่ท านั้นมีคุณค่า สร้างความคาดหวังว่าจะท าได้ส าเร็จ ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยการเข้าอบรม หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการบริหารองค์กร สามารถดลใจให้บุคคลอื่นร่วมมือในการปฏิบัติงาน (สุชาดา รังสินันท์. 2550 : 
36) และโรงเรียน ประถมศึกษาทุกแห่งในปัจจุบันได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน 
จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงาน อย่างเป็น
ระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา สามารถมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส า คัญ 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษา
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (วิเชียร  วงค์คาจันทร์. ออนไลน์. 
2553) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันธิดา ผ่านผ่อง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ ประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยเอ็ด พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพล อย่างมีอุดมการณ์ หรือ
ภาวะผู้น าเชิงบารมี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ประสิทธิผลการท างานของผู้บริหาร โดยรวมและ รายด้านอยู่ในระดับ มาก โดยเรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยสูงสุดลง
มาคือ ด้านความสามารถในการพัฒนา นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ ยนและ
พัฒนาโรงเรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ภายในโรงเรียน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเพิ่มทักษะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างด้านวิชาการ เพื่อส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในด้านผู้เรียน  
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเน้นการปรับพฤติกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งการมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจควรเน้นควรเน้นการพูดจูงใจให้ผู้ร่วมงานเสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย         
ในด้านกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารสถานศึกษาควรกระตุ้นบุคลากรให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
ในด้านค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลผู้บริหารควรมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถและความถนัดของแต่ละคน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท า วิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน  
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Formulation Competency for Teachers of Pre-School Development Centers Under 
Local Administrative Organization 
 
ผู้วิจัย   รัตติยา  หาญเสนา 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์กล่าวถึงแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสมรรถนะ 2 ส่วน คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน (Functional Competency) ซึ่งสมรรถนะหลักประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 5 สมรรถนะ คือ             
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH) 2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม (Integrity - ING) 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน (Organization and Process Understanding – OPU) 4. การบริการเป็น
เลิศ (Service Mind – SERV) 5. การท างานเป็นทีม (Teamwork – TW) สมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย
สมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ คือ 1. การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design) 2. การพัฒนาผู้เรียน (Student 
Development) และ 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) แนวทางการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี 5 ขั้นตอน 1. ภาวะน าร่วม (Collective Leadership) 2. การมีส่วนร่วม 
(Participation) 3. นักประดิษฐ์ (Inventor) 4. คุณธรรมจริยธรรม (Decency) และ 5. แบบอย่างที่ดี (Model)  
  
ค าส าคัญ : สมรรถนะ, ครู, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
Abstract 
 The objectives of Formulation Competency for Teachers of Pre-School Development 
Centers Under Local Administrative Organization Composed of two parts Core Competency 
and Functional Competency The core competencies include the five competencies: 
Achievement Motivation (ACH), Integrity (ING), and Organizational Behavior. 4. Service 
Mind (SERV) 5. Teamwork (TW) Performance It consists of three competencies :                       
1. Learning Design 2. Student Development and 3. Classroom Management There are five 
steps to improve the performance of a child development teacher. 1. Collective Leadership. 
2. Participation. (Participation) 3. Inventor 4. Decency and 5. Good model  
 
Keywords : Competency, Teachers, Pre-School Development Centers 
 
บทน า 
 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญ เป็นค าขวัญวันเด็กแห่งชาติที่บ่งบอกว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ หากเราต้องการพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมนานาประเทศได้นั้น เราต้องพัฒนาเด็ก บุคคลที่
จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเด็กคือครู โดยเฉพาะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรก ที่จัด
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-5 ปี ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าเป็นต้องมีสมรรถนะในการจัดประสบการณ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กในช่วงวัยนี้ซึ่งเป็นวัยทองของการกระตุ้นพัฒนาการ ประกอบกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บางส่วนที่ยังไม่จบการศึกษาสาขาปฐมวัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจในการปฏิบัติการจัดประสบการณ์ 
และเป็นการส่งเสริมสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นแนวทางเดียวกันสามารถเข้าใจง่าย เหมาะแก่การน าไป
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ปฏิบัติได้ทุกพื้นที่ ซึ่งสมรรถนะการปฏิบัติงานประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะ
เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกคน ที่จ าเป็นต้องมีเพื่อเป็นการหล่อหลอม
ให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) โดยครูต้องสามารถออกแบบการเรียนรู้ 
ต้องพัฒนาผู้เรียน และบริหารจัดการชั้นเรียน สมรรถนะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจไม่คุ้นชินท าให้การส่งเสริม
สมรรถนะมีความเข้าใจไม่ตรงกัน จากการถอดบทเรียนที่ผ่านมามีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวทางในการส่งเสริม
สมรรถนะบางครั้งก็ไม่สอดคล้องกับบริบท ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง ในฐานะนักวิชาการทาง
การศึกษาควรมีแนวทางใหม่ที่ส่งเสริมสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นครูที่มีคุณภาพและสามารถจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพื้นที่ ส่งผลให้เด็กมีคุณภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป 
 บุคคลที่มีบทบาทส าคัญคือครู การที่องค์กรหนึ่งๆ จะบรรลุถึงเป้าหมายได้ส าเร็จนั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มี
สมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร กล่าวคือบุคลากรจะต้องมี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานนอกจากนั้นแล้วยังต้องมีความร่วมมือ
ร่วมใจและท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ครูจึงมีหน้าที่และบทบาทส าคัญทางการศึกษา สมรรถนะการจัด
ประสบการณ์ของครูส่งผลถึงคุณภาพของเด็กและเป็นตัวจักรส าคัญที่จะท าให้การจัดประสบการณ์บรรลุ ผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย การที่ครูมีสมรรถนะการจัดประสบการณ์ที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ครู
จึงควรพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์โดยการศึกษาและหาทางเพิ่มพูนระดับฝีมือให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นจนมีผล
ถึงคุณภาพผู้เรียน สมรรถนะที่จ าเป็นของครูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน 
 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกคน ที่จ าเป็นต้องมีเพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ซึ่งสมรรถนะหลักประกอบด้วย
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ ได้แก่ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH) หมายถึง ความตั้งใจและความขยันหมั่นเพียร
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้อย่างดีที่สุด อีกทั้งยังรวมถึงความมุ่งมั่นใน
การปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

- ตัดสินใจได้โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้องค์กรและประชาชนได้ผล
ประโยชน์สูงสุด 

- วิเคราะห์และค านวณผลได้ ผลเสีย และความคุ้มค่า รวมทั้งกล้าคิด กล้าท า และกล้าเสี่ยงโดยอาศัย
วิสัยทัศน์ ประสบการณ์และการบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป้าหมายและประโยชน์ส าคัญขององค์กร  

2. การยึดหมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม (Integrity - ING) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติ
ถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่ง
ประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดัน
ให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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สมรรถนะที่พึงประสงค์ 
- อุทิศตน ธ ารงความถูกต้อง และยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กร หรือประเทศชาติแม้

ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความล าบากใจให้ หรือแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การ
งาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 

- ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อฉ้อฉลหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งในเชิงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบาย
ขององค์กร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพื่อองค์กรประชาชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ  

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน (Organization and Process Understanding – OPU) หมายถึง 
ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน และมาตรฐาน
การท างานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล รวมถึง
ความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการคาดการณ์เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน 
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

- เข้าใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนการท างานขององค์กรอย่างถ่องแท้ จนสามารถก าหนด
ความต้องการหรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเพื่อให้องค์กรเติมโตอย่างยั่งยืน 

- เข้าใจและสามารถระบุจุดยืนและความสามารถในการพัฒนาในเชิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการ
ท างานหรือมาตรฐานการท างานในเชิงบูรณาการ (Holistic View) ขององค์กร 

4. การบริการเป็นเลิศ (Service Mind – SERV) หมายถึง การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน
ด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ หรือประชาชนเป็นหลัก 
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

- เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการ
ให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด 

- ปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ 
- สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการ เพื่อให้

สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผู้รับบริการ 
- น าเสนอบริการด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันยั่งยืนหรือผลประโยชน์ระยะยาว

ให้แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน 
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork – TW) หมายถึง การมีจิตส านึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วม

ใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพื่อให้ทีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้
อย่างดีที่สุด 
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

- ส่งเสริมความสามัคคีในทีมโดยปราศจากอคติระหว่างกัน เพื่อมุ่งหวังให้ทีมประสบความส าเร็จ 
- ประสานรอยร้าว หรือคลี่คลายแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม และส่งเสริมขวัญก าลังใจระหว่างกัน 

เพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 
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สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency)  
สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่ง สมรรถนะประจ าสายงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย คือ  

สมรรถนะที่ 1 ออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
การออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้และพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
สมรรถนะออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design) 
ตัวบ่งชี้ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร รายการพฤติกรรมประกอบด้วย 
 1. สร้าง พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 2. ประเมินการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 2 ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ รายการพฤติกรรมประกอบด้วย 
 1. ก าหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประยุกต์ริเริ่มที่เหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัยและความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน 
 3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและประเมินผลการเรียนรู้ 
 4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน 
 5. มีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
และเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวัง 
 6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ปรับปรุง พัฒนา 
ตัวบ่งชี้ 3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รายการพฤติกรรมประกอบด้วย 
 1. จัดท าฐานข้อมูลเพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. ใช้รูปแบบ เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน 
 4. ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาอย่างเต็ ม
ศักยภาพ 
 5. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้ 
 6. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ 4 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้รายการพฤติกรรมประกอบด้วย 
 1. ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนรู ้
 2. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 3. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายการพฤติกรรมประกอบด้วย 
 1. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้และผู้เรียน 
 2. สร้างและน าเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3. วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
 4. น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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 สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความ
เป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน (Student Development)  
ตัวบ่งชี้ 1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน รายการพฤติกรรมประกอบด้วย 
 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม 
 3. จัดท าโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้เรียน รายการพฤติกรรมประกอบด้วย 
 1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้การท างาน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ตัวบงชี้ 3 การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน รายการพฤติกรรม
ประกอบด้วย 
 1. สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภาคภูมิในในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน 
 2. จัดท าโครงการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ 4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายการพฤติกรรมประกอบด้วย 
 1. ให้ผู้เรียน คณะครูผู้สอน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
 2. น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
 3. จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับค่านิยมที่ดีงาม 
 5. ดูแล ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึงทักการณ์ 
 สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชัน้เรียน การก ากับดูแลชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน 
สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management)  
ตัวบ่งชี้ 1 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน รายการพฤติกรรม
ประกอบด้วย 
 1. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้
 2. ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน 
 3. ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ 
ตัวบงชี้ 2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน รายการพฤติกรรมประกอบด้วย 
 1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจ าชั้นเรียน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 
 2. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ 3 ก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น รายการพฤติกรรมประกอบด้วย 
 1. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน 
 2. แก้ปัญหา พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัย โดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 
 3. ประเมินการก ากับดูแลชั้นเรียน และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
(ทัศณรงค์ จารุเมธีชน, 2556)  
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แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่จะพัฒนาเด็กไปสู่ความสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เห็นผลเด่นชัด ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงจ าเป็นต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สมรรถนะเป็นเรื่องใหม่ส าหรับครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวทางในการส่งเสริมสมรรถนะบางครั้งก็ไม่สอดคล้องกับบริบท
ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้ ในฐานะนักวิชาการทางการศึกษาเสนอแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. ภาวะน าร่วม (Collective Leadership) 
 ภาวะน าร่วม (Collective Leadership) คือ ภาวะการท างานของกลุ่มคนซึ่งสามารถผลัดกันน า ผลัดกัน
ตามในแต่ละสถานการณ์ สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งไม่ใช่ทีมที่มีผู้น าเพียงคนใดคนหนึ่ง  แต่เป็นทีมซึ่งอาจมี
การสลับปรับเปลี่ยนผู้น า โดยขึ้นกับธรรมชาติของงาน หรือธรรมชาติรอบข้างของงานนั้นๆ (บริบท) ปรากฏการณ์ที่
มีลักษณะคล้ายกัน เช่น การเล่นดนตรีแจ๊ซ ทีมฟุตบอล ทีมกีฬาต่างๆ เราพบว่าการท างานเป็นทีม ของคนเก่งมากๆ 
หลายๆ คน ที่มิได้จ าเป็นต้องมีโครงสร้างทมี ซับซ้อน เพียงแค่ต้องมาท างานร่วมกันเนื่องจากตัวเนือ้งาน นั้นมักจะไม่
มี "ผู้น า" ที่ผู้บริหารเบื้องบนจัดตั้งมาให้ หรือจะให้เลือกตั้งกันเองก็ยังตะขิดตะขวงใจ ท าใจไม่ค่อยได้ ถ้าจะให้ใครมา
ท าตัวเป็น "หัวหน้า" หรือ เหนือกว่าคนที่เหลือ ปัญหาที่ตามมาก็คือพอน าคนเก่งๆ มารวมกันนี้กลับมีอาการต่างคน
ต่างใหญ่ ต่างคนต่างมีความสามารถ เรียกว่า "รวมดาว" เก่งๆ กันทั้งนั้น แต่แปลกที่ว่า พอรวมดาวมาไว้ด้วยกัน 
กลับท างานได้ผลงานน้อยกว่าการท างานด้วยคนธรรมดาๆ รวมกันท า แนวทางของ Collective leadership จะ
ช่วยอ านวยให้ คนเก่งๆ ที่อยู่กันในทีม แต่ละคนมีความสามารถพลิกแพลงในงานที่ตนถนัดได้ดี สามารถสลับกันเป็น
ผู้น าในส่วนงานที่ตนถนัดได้ และที่ส าคัญ "ลงเป็น" ยอมให้เพื่อนคนอื่นขึ้นไปน าได้เช่นกัน  โดยคนที่เหลือก็ช่วย
ประคอง ช่วยเล่นประกอบช่วยเล่นเสริมให้เพื่อนที่ก าลังเล่นน าอยู่นั้น สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้ 
 2. การมีส่วนร่วม (Participation)  

การมีส่วนร่วม (Participation) คือเป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเร่ืองของความต้องการและทิศทางของ
การเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผล
เบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระท าทั้งหมด ที่ท า
โดยกลุ่มหรือใน นามกลุ่มนั้น กระท าผ่านองค์การ (organization) ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุ
ถึงความเปลี่ยนแปลงได้ การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทาง
จิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความ
คิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเครือข่าย และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
เครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครอืข่ายที่ดีที่สุด 
ผลดีต่อการบริหารจัดการเครือข่าย 

1. ท าให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลายเป็นไปอย่างถี่ถ้วน 
รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิด จากบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งความรอบรู้ และประสบการณ์ 

2. ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจมากเกินไป ซึ่งอาจน าไปสู่
การใช้อ านาจในทางที่ไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสียหายแก่เครือข่ายได้ 

3. เป็นการขจัดปัญหา มิให้การด าเนินนโยบายใดๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่ายได้ 

4. ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ท าให้การบริหารเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ขอ
ความร่วมมือง่าย 

5. การรวมตัวกันของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
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หลักการมีส่วนร่วม 
หลักของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ            

“การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีส่วนร่วม จะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบธรรม และต้องเป็นการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง (meaningful participations) ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วม
แล้วเท่านั้น ถ้าการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้องน าไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มี
อ านาจ เห็นว่าการตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐาน
แห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นนั้น โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้  
 หากจะดูแผนภาพการมีส่วนร่วม : Participation continuum  จะเห็นว่ามีตั้งแต่น้อยที่สุดของการมีส่วนร่วม 
คือ แจ้งเพื่อทราบ นั่นคือ ได้ตัดสินใจไปแล้วจึงมาแจ้งให้ทราบ ถ้าเป็นเร่ืองเล็กน้อยอาจไม่สร้างปัญหา  
  
แผนภาพที่ 1 กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้าเห็นว่าการตัดสินใจนั้นอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ควรจะต้องมี “การปรึกษาหารือ” ก็ถือว่ามี
ส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นมาอีกเล็กน้อย คือได้รับฟังความคิดเห็นก่อนตัดสินใจ วิธีการที่มักจะหยิบขึ้นมาท ากันบ่อยๆ 
ในระดับนี้คือ “การท าประชาพิจารณ์” หรือ “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” ต้องเน้นย้ าว่ากระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องท าตั้งแต่เร่ิมคิดและตระหนักถึงปัญหา (ไม่ใช่ท าเมื่อได้ตัดสินใจไปแล้ว
และได้รับการประท้วง) เช่น ตระหนักว่ามีปัญหาเรื่องจ านวนขยะที่เพิ่มขึ้น มีความจ าเป็นที่จะต้องหาที่ทิ้งขยะ         
จึงจัดการให้คนมามีส่วนร่วมเพื่อคิดหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน กระบวนการมีตั้งแต่ จัดเวทีคุยกันในกลุ่มเล็ก เคาะประตู
บ้าน ใช้แบบสอบถาม แล้วประมวลข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อผู้มีอ านาจเพื่อตัดสินใจ การตัดสินใจก็ต้องฟังประเด็นต่างๆ 
พิจารณาทุกประเด็น และตอบค าถามให้ได้ทุกประเด็น การตัดสินใจต้องมีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับได้ หากไม่ท า
กระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านี้ แต่มาท าเพียงวิธีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการครั้งเดียวหรือสองครั้ง          
ก็จะเกิดเป็นปัญหา เพราะกลายเป็นเวทีที่แต่ละฝ่าย คือฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายค้านมาแสดงจุดยืน ตอกย้ าความเห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย มายืนยันว่าฉันถูก เธอผิด เวทีนี้จึงมักจะไม่เหมาะที่จะเป็นเวทีแห่งการมาพูดคุยกัน 

หากมีข้อขัดแย้งกันมาก การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นเฉยๆ จะไม่เหมาะสมจ าเป็นต้องใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ระดับสูงกว่า คือการร่วมเจรจาหาข้อยุติ (negotiation) หรือเจรจาโดยมีคนกลางก ากับ
กระบวนการ (mediation) คนกลางที่มาก ากับกระบวนการจะต้องไม่ใช่ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ ผู้ที่จะท า
หน้าที่ตัดสินใจคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายหรือคู่เจรจาหาทางออกที่ดีที่สุดโดยกระบวนเรียนรู้ ร่วมกันจนทุกๆ 
ฝ่ายพอใจ 

ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมระดับสูงสุด คือการลงประชามตินั้น แม้จะดูดีที่แต่ละคนสามารถลงมติ แต่ละ
คนทีละคนได้ แต่การลงมติลงได้เพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรือ “เอา” หรือ “ไม่เอา” อาจจะยิ่งก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง ความแตกแยกขึ้นอีก ถ้าสังคมยังไม่เข้าใจกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

เสนอโครงการ Position Papers 
 รายงานสรุป Written Briefs 

 ส ารวจความเห็น Opinion Surveys 
 เปิดเวทีอภิปราย Discussion Forums 
 ประชาพจิารณ์ Public Hearing 
 ประชุมปฏบิัติการ Workshop 

 ใช้กลุ่มงาน Task Groups 
  คณะกรรมการที่ปรึกษา Advisory Committees 

  กระบวนการมีส่วนร่วม Joint Processes 
  เพิ่มความคาดหวัง 
 
  เพิ่มการยอมรบั 



กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่จะกระจายอ านาจจากผู้มีอ านาจที่แต่เดิมมักจะใช้อ านาจเหนือ 
(power over หรือ power against) ตามทฤษฎีผู้มีอ านาจจะชอบที่จะใช้อ านาจเหนือ เช่น แม่ซึ่งมีอ านาจมากกว่า
ลูก ก็มักจะใช้อ านาจเหนือลูก สั่งให้ลูกกลับบ้านก่อนค่ า มาถึงวันหนึ่งลูกซึ่งโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว ก็จะขอ
กลับบ้านดึก เพราะจะไปงานวันเกิดเพื่อน แม่ก็ยังใช้อ านาจเหนือให้กลับบ้านภายในหกโมงเย็น ถามว่าลูกสาวจะยัง
เชื่อและปฏิบัติตามไหม ตามทฤษฎีแล้ว หากผู้มีอ านาจยิ่งใช้อิทธิพลเหนือไปเรื่อยๆ อ านาจนั้นๆ ก็จะใช้ไม่ได้ เพราะ
อ านาจที่มีหรือไม่มีนั้น ไม่ใช่ว่าเรา “ม”ี หรือ “ไม่มี” “อ านาจ” อย่างเดียว แต่อยู่ที่คนอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างหรือที่เรา
ใช้อ านาจเหนือเขานั้น เขามองว่าเราเหมาะสมที่จะมีอ านาจเหนือหรือไม่ ซึ่งบางครั้งส าคัญกว่าด้วยซ้ าไป ฉะนั้น
แทนที่แม่จะใช้อ านาจเหนือ หันมาใช้อ านาจร่วมกับ (power with) ลงมาพูดคุยกับลูก หาทางออกที่ดีกว่าแทนการ
สั่งอย่างเดียว ลูกก็จะยินดีปฏิบัติและเชื่อฟังแม่ต่อไป 

การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือ
ระดับประเทศนั้นว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของ (ownership) และจะท าให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) 
และรวมถึงตกลงยอมรับ (commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ ได้มีการด าเนินการแก้ปัญหาความ
ไม่เรียบร้อยในห้องเรียนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม หลังจากพยายามด้วยวิธีการใช้ไม้เรียว ใช้กฎกติกาที่ครูอาจารย์
ออกกฎ หรือวางระเบียบให้นักเรียนปฏิบัติ แต่การยอมรับก็ยังไม่ได้ผลดีนัก ครูประจ าชั้นได้ชวนนักเรียนในห้องให้
ร่วมกัน “ตระหนัก” ถึงปัญหาในห้องเรียน เช่น ความสกปรก การแต่งกายนักเรียน การไม่มีระเบียบในห้องเรียน ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมที่จะวางกติกากันเอง จนในที่สุดได้ระเบียบปฏิบัติประจ าห้องที่ครูรับ เอามาจัดพิมพ์ติดไว้ใน
ห้อง ปรากฏว่าได้รับการยอมรับและการปฏิบัติตามอย่างดีกว่ากฎกติกาที่ครูก าหนดกติกานั้น ตัวอย่างเช่นนี้ เป็น
ตัวอย่างที่สามารถจะน าไปใช้ในองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะเป็นเครื่องมือของการ
มีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพต่อไป  
(วันชัย วัฒนศัพท์, 2544)  
3. นักประดิษฐ์ (Inventor) 
 นักประดิษฐ์ (Inventor) คือบุคคลผู้สร้างสรรค์หรือค้นพบวิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน และอาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม ปัจจุบันการ
ถือว่าความเป็นนักประดิษฐ์ในระดับสากล (หรือผู้ประดิษฐ์) จะต้องมีการรับรองโดยสิทธิบัตรส าหรับสิ่งประดิษฐ์สิ่ง
นั้น ค าว่านักประดิษฐ์อาจหมายถึงบุคคลผู้มีงานอดิเรกหรืออาชีพเป็นการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ 
แม้ว่าผลงานที่ออกมาจะไม่สามารถน าไปจดสิทธิบัตรได้ก็ตาม ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จักบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถ่ินประดิษฐ์สื่อในการจัดประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
4. คุณธรรมจริยธรรม (Decency)  
 คุณธรรม คือความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย           
มีน้ าใจ และเป็นสุภาพชน เป็นต้น จนเกิดจิตส านึกที่ดี รู้สึกรับผิดชอบ ชั่ว ดี เกรงกลัวต่อการกระท าความชั่ว          
โดยประการต่างๆ เม่ือจิตเกิดคุณธรรมขึ้นแล้ว จะท าให้เป็นผู้มีจิตใจดี และคิดแต่สิ่งที่ดี จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้มีคุณธรรม  

จริยธรรม คือการประพฤติปฏิบัติ การกระท าดี ตามคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจ ปรากฏเป็นความดีงาม         
ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมื่อความดีงาม มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้ าใจ และ
เป็นสุภาพชน เป็นต้น ถูกแสดงออกทางจรรยา มารยาท การประพฤติปฏิบัติ และการกระท าที่ดีตามคุณธรรมที่มีใน
จิตใจนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจริยธรรม 
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คุณธรรมจริยธรรมของครู  
1. ครูต้องมีความขยันหม่ันเพียร  
2. ครูต้องมีวินัยตนเอง  
3. ครูต้องรู้จักปรับปรุงตนเอง  
4. ครูต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  
5. ครูต้องบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน  
6. ครูต้องเสียสละเพื่อสาธารณะประโยชน์  
7. ครูต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
8. ครูต้องมีความกตัญญูกตเวที  
9. ครูต้องไม่ประมาท  
10. ครูต้องปฏิบัติต่อผู้อาวโุสในทางที่ดี  
11. ครูต้องมีสัจจะและแสดงความจริงใจ  
12. ครูต้องมีความเมตตากรุณา  
13. ครูต้องมีความอดทน อดกลัน้  
14. ครูต้องมีความซื่อสัตย ์ 
15. ครูต้องมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา  
16. ครูต้องมีการให้อภัย  
17. ครูต้องประหยัดและอดออม  
18. ครูต้องเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  
19. ครูต้องมีความรับผิดชอบ  
20. ครูต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548) 

5. แบบอย่างที่ดี (Model) 
 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึงการแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป 
การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา 
และถือเป็นแบบอย่าง 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณาจาก 

1. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
2. การใช้วาจาสุภาพ 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย 
4. มีความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน 
5. รับผิดชอบปฏบิัติงานอย่างขยันขันแข็ง 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสม่ าเสมอ ให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่องในลักษณะสร้างสรรค์ 

ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก 
1) การให้ค าแนะน า 
2) การเชิญชวนให้ปฏบิัต ิ
3) การแก้ไขข้อบกพร่อง 
4) การสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนผู้เรียนเกิดศรัทธา และปฏิบัติตนตามแบบอย่างทีเ่ลือกสรรแล้วเป็นปกตินสิัย 

โดยพิจารณาจาก 
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1) เป็นโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา 
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสนิใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง 
3) เสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน 
4) เผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างคุณธรรม  

 
บทสรุป 
 แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะ 5 ขั้นตอน 1. ภาวะน าร่วม (Collective Leadership) 2. การมีส่วนร่วม (Participation)           
3. นักประดิษฐ์ (Inventor) 4. คุณธรรมจริยธรรม (Decency) และ 5. แบบอย่างที่ดี (Model) เมื่อครูมีสมรรถนะที่
ดีจะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน 1. พัฒนาการทางร่างกาย 2. พัฒนาการทางด้านสังคม 3. พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์และ 4. พัฒนาการทางด้านจิตใจ ท าให้เด็กเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์ ดร.สิริศักดิ์  อาจวิจัย 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเขียน
บทความ  

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่เปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการทางสังคม 
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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การด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 
The Internal Supervision of Schools in Satun School. under the Office of Satun 
Educational Service Area Office 
 
ผู้วิจัย  วนิดา มณีกามัน      

สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย  พูลสวัสดิ์ 
   ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนเมอืงสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (2) เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานนิเทศ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูลที่ จ าแนกตามสถานภาพตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ครูผู้สอนภายในสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล              
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 โรงเรียน ซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด 192 คน จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางการค านวณของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie,R.V.; & D.W. Morgan, 1970)โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของสถานศึกษากลุ่มในโรงเรียนเมืองสตูล ด้วยวิธีการจับสลากแบบไม่
คืนกลับได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าจ านวน 40 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น .84 โดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)และ
วิเคราะห ์t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย พบว่า 1.ระดับความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล ต่อ
การด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูลโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ
วัดผลประเมินผล รองลงมา คือ ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน 2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจ าแนกตามเพศ             
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ความคิดเห็นต่อ การด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษา            
ในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูลไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ค าส าคัญ : การด าเนินงาน/นิเทศ/สถานศึกษา 
 
Abstract 

The objective of this research was to study of Internal Supervision performance of 
Schools in the Mung satun group under the office of Satun Primary Educational and to 
compare the Internal Supervision performance of Schools in the Mung Satun Group under 
the Office of Satun Primary Educational .The sample selected 127 person by Simple 
Random Sampling of Krejcie,R.V.; & D.W. Morgan from 192.The research instruments 
were the Likert ’s 5 item questionnaire 40 topic about with reliability level .84 . The data 
were analyzed using percentages , mean and t – test.The finding s were as follows                     
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1. According to the level of Internal Supervision performance of Schools in the Mung Satun 
Group under the Office of Satun Primary Educational was generally moderate ; needs 
evaluation were in high level and needs materials were high too. 2.The outcome of the 
comparison between group of female and male teachers ;group of different degree teachers 
and group of different in experiental in working of teachers were general indifferent 
 
Keywords : Operation / Supervision / School 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545               
เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงก าหนดในหมวด 4 มาตราที่ 22-30 ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการได้
ก าหนดไว้ในหมวดที่ 5 มาตราที่ 31-40 และการนิเทศภายในโรงเรียนโดยเฉพาะนั้น มีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พุทธศักราช 2542 ซึ่งก าหนดการก ากับ
ติดตาม การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน กรองทอง จิรเดชากุล (2550:1 ) ปัจจุบันความเจริญทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ย่อมส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาด้วย                
โดยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนของครูก็จะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรด้วย สภาพปัญหาที่เกิดตามมาคือ ครูจ าเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ ได้รับการนิเทศ
แนะน า เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
 การนิเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานทุกระดับ และงานนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นงานของผู้บริหารที่
ต้องรับผิดชอบคอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษาหรือติดตามผลประเมินผล และพัฒนาการปฏิบัติงานนิเทศ ที่ต้องอาศัย
การบริหารงานที่เป็นระบบ ดังนั้น ภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศการ
สอนของครูให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะการนิเทศมีความส าคัญต่อ
การเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะในบางครั้งแม้ครู อาจารย์ จะได้ใช้ความสามารถในการจัดกิจกรรมตามที่
วางแผนไว้แล้วก็ตาม อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างขาดตกบกพร่อง ท าให้การสอนขาดความสมบูรณ์ ดังนั้น หากมีบุคคล
อื่นได้ชี้แนะ แนะน าให้ความช่วยเหลือก็ ย่อมเกิดผลดี เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษา การ
สร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และยังเป็นการสร้างความตระหนักให้กับครูถึงปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเพื่อควบคุมมาตรฐานและพัฒนางานด้านการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการก้าวสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 กล่าวโดยรวมก็คือ การจัดการ
นิเทศการศึกษา ก็เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู การท างานเป็นทีมการสร้าง
เจตคต ิที่ดีในการท างาน ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียนในที่สุด (สุรศักดิ ์ปาเฮ.2545: 25-27) 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานั้น 
ภารกิจหลัก คือ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้
อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการ
สอนใหม่ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตาม
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือ และช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอน
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ร่วมกัน จนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงถือว่ากระบวนการนิเทศ
ภายในจะเป็นระบบส าคัญ ที่จะช่วยเป็นกลไกคอยควบคุมการจัดการเรียน การสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพอยู่
เสมอและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นด้วย ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ การจัดการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้คุณภาพและวฒันธรรมในการด ารงชวีิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข กระบวนการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด (รุ่ง แก้วแดง,2545:1) 
 ดังนั้นโรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับระบบการนิเทศภายในโรงเรียนมาเป็นตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียน การ
นิเทศภายในโรงเรียนมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการนิเทศภายนอก ไม่อาจตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาก้าวหน้าไปมาก 
โรงเรียนจึงประสบปัญหาและมีความต้องการในการพัฒนาการศึกษาให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึง
จ าเป็นต้องใช้วิธีการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาและสนองความต้องการดังกล่าว เครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วย
ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้ กับนักเรียนก็คือ การนิเทศภายในที่
เป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ซึ่งนักบริหารการศึกษาได้กล่าวไว้ว่า การจัดการที่ดีเป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ การนิเทศที่
ดีน าไปสู่การเรียนการสอนที่ดี (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541:52) ดังนั้นผู้วิจัย ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการด าเนินงานระบบการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายภารกิจการ
บริหารงานวิชาการ โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเกิดผลส าเร็จนั้นจะต้องอาศัย 3 กระบวนการที่สัมพันธ์และ
เกื้อกูลซึ่งกัน และกัน คือ กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการเรี ยนการสอนและกระบวนการนิเทศ
การศึกษา ซึ่งผู้บริหารต้องหาวิธีการให้เหมาะสม ประหยัดแต่มีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2534 ก:1)  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมือง
สตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลว่ามีการด าเนินงานอยู่ในระดับดีหรือไม่อย่างไร และ
สถานะของครูที่ตอบแบบสอบถาม มีผลต่อการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่  โดยผู้วิจัยได้
พัฒนากรอบการนิเทศของแฮริส เป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อน าผลการศึกษามาปรับปรุงการบริหารการจัด
การศึกษา และพฤติกรรมทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูลเป็นบุคคลมีส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ให้ได้ทราบข้อเท็จจริง และเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อกา รพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาระดับการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

2. เปรียบเทียบการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 

3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการศึกษา 

  1. สภาพการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล เมื่อจ าแนกตามเพศ แตกต่างกัน 

   2. สภาพการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน 

   3. สภาพการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครู แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการศึกษา 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 127 
คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.1 เป็นเพศชายร้อยละ 33.9 วุฒิการศึกษาโดยส่วนมากระดับปริญญาตรี ร้อย
ละ 92.1 สอนสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 7.9 ส่วนประสบการณ์ในการท างานโดยส่วนมากต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 81.1 
มากกว่า5 ปี ร้อยละ 18.9 
ตารางที่ 2 ข้อมูลค่าความถี่และค่าร้อยละของครูกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล การด าเนินงานนิเทศภายในของ

สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (n = 127) ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
43 
84 

 
33.9 
66.1 

 รวม 127 100.0 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
117 
10 

 
92.1 
7.9 

 รวม 127 100.0 
ประสบการณ์ในการท างาน 
 ต่ ากว่า 5 ปี 
 มากกว่า 5 ปี 

 
103 
24 

 
81.1 
18.9 

รวม 127 100.0 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- เพศ 
- วุฒิการศึกษา 
- ประสบการณ์ในการท างาน  

 การด าเนินงานนิเทศภายใน 4 ด้าน คือ 
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร และการสอน 
2. ด้านการจัดและพัฒนาบุคลากร   
3. ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน  
4. ด้านการวัดผลประเมินผล 
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 2. ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูลมีระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการวัดผลประเมินผล อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการด าเนินงานนิเทศภายในของ

สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล           
โดยภาพรวม 

ด้านที่ การด าเนินงานนิเทศภายใน x  SD ระดับ อันดับที ่

1 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3.27 0.50 ปานกลาง 4 

2 การจัดและพัฒนาบุคลากร 3.29 0.36 ปานกลาง 3 

3 การจัดสื่อการเรียนการสอน 3.42 0.50 มาก 2 

4 การวัดผลประเมินผล 3.49 0.54 มาก 1 

รวม 3.37 0.27 ปานกลาง  
 
 3. เมื่อพิจารณาแต่ละรายด้าน พบว่า ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูลมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
นิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล            
เมื่อศึกษารายละเอียด ทั้ง 4 ด้านพบประเด็นส าคัญดังนี้ 

3.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนให้ครูท าผลงานวิจัยใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ ส่งเสริมให้ครูสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน อยู่ในระดับมาก  

3.2 ด้านการจัดและพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดให้มีการอบรมครูเก่ียวกับเทคนิคและวิธีสอนใหม่ๆ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ จัดให้
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทางการเรียนการสอนในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก  

3.3 ด้านการจัดท าสื่อและการเรียนการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียน อยู่ในระดับมาก รองลง คือ 
จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้าง การใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก  

3.4 ด้านการวัดผลประเมินผล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการด้านการวัดผลประเมินผล และก าหนดให้มีการประเมินผลการสอน
ของครูอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ จัดให้มีการประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะทางการศึกษาที่
ต้องการวัด (ด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย) อยู่ในระดับมาก  

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูลต่อการด าเนินงานนิเทศภายในของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จ าแนกตามเพศ         
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานของครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล 
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ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูลที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานนิเทศภายในของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน ส่วนครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาใน
กลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวม แตกต่างกันและ 
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  
 
อภิปรายผล 
จากการค้นพบของการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลแยกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล ครูผู้สอน โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษา จึงก าหนดในหมวด 4 มาตราที่ 22-30 ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ก าหนดไว้ในหมวดที่          
5 มาตราที่ 31-40 และการนิเทศภายในโรงเรียนโดยเฉพาะนั้น มีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พุทธศักราช 2542 ซึ่งก าหนดการก ากับติดตาม การจัดการศึกษาของ
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาเป็นงานของผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบคอย
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาหรือติดตามผลประเมินผล และพัฒนาการปฏิบัติงานนิเทศที่ต้องอาศัยการบริหารงานที่เป็น
ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ เสาวคนธ์ (2542 : 94)) ที่ได้ศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามกระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอน ในงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน 5 ด้าน ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม มีการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบ การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2536  อ้างใน          
สไว โกธา ,2545:85) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนตระหนักถึงความจ าเป็นของการพัฒนาระบบการ
นิเทศให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และจากการที่ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาได้พัฒนางานโดยใช้
กระบวนการนิเทศภายใน โดยมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนใช้กระบวนการนิเทศร้อยละ 100 จึงท าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล เห็นความส าคัญของการนิเทศภายใน ท าให้มีการด าเนินงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

1.1 การด าเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับสมบูรณ์ เสาวคนธ์ (2542 : 94) ซึ่งได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในโรงเรียน โดยศึกษาแยกรายด้าน พบว่า บทบาทด้านหลักสูตรการสอนมีการปฏิบัติอยู่ระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะในปัจจุบันเป็นช่วงการปฏิรูปการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ           
กรมวิชาการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู ชุมชน ผู้ปกครองร่วมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2544 ทั้งนี้แต่ละจังหวัดทั่วประเทศจะคัดเลือกโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเข้ารับการ
อบรมการท าหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาศึกษาสตูล เห็นความส าคัญของการนิเทศภายในด้านการพัฒนาหลักสูตร และการสอนและด าเนินงาน
ด้านนี้อยู่ในระดับมาก  
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1.2 ด้านการจัดและพัฒนาบุคลากร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์ เสาวคนธ์ (2542 : 96) ซึ่งพบว่าบทบาทด้านการจัดและพัฒนา
บุคลากรมีการปฏิบัติอยู่ระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา มีการปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งก าหนดให้โรงเรียนมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ 
พัฒนาทักษะ ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและเทคโนโลยี โดยทุกๆ 2 ปี ผู้บริหาร
ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดทักษะและทัศคติที่
ดีต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์ เสาวคนธ์ (2542 : 98) ซึ่งท าการวิจัยด้านบทบาทการจัดการเรียน
การสอนผู้บริหารโรงเรียนและพบว่ามีข้อปฏิบัติอยู่ระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของสัญญา แก้ว
พิทักษ์ (2529 : 79) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องบทบาทผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนตาม
ทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาเขตการศึกษา 12 ซึ่งพบว่าผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนด้านการจัดสื่อการสอนอยู่ระดับมาก 

1.4 ด้านการวัดผลประเมินผล ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์ เสาวคนธ์ (2542 : 99) ซึ่งพบว่าบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนด้านการวัดผล
ประเมินผลอยู่ระดับมาก ทั้งนี้แสดงว่าผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเห็นความส าคัญของการวัดผล ประเมินผล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้ครูประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงที่มีการด าเนินงานมากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด มีนโยบายและมีการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและครูได้ปฏิบัติ เพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับการเรียนการสอน  

2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองสตูล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน การจัดและพัฒนาบุคลากร การจัดสื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนเมืองสตูลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า 

ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมือง
สตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุเชษฐ ประชากุล (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้กระบวนการนิเทศภายในที่โรงเรียนวัด
สนามไชย จังหวัดลพบุรี กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ใช้สื่อในการสอนเพิ่ มมากขึ้น ตลอดจนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากข้ึน มีความเชื่อและยอมรับว่า
กระบวนการนิเทศภายในเป็นกระบวนการท างานที่เป็นระบบ ท าให้คณะครูร่วมมือกันท างานเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และขวัญก าลังใจ ในการท างานเพิ่มมากขึ้น ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ผู้นิเทศบางคนไม่ค่อยยอมรับในตัวผู้นิเทศเพราะวัยวุฒิของตนเองสูงกว่าเวลาในการ
ด าเนินการมีจ ากัด ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน สอดคล้องงานวิจัยของ ปกครอง รัตนชุม (2536: บทคัดย่อ)ท า
การวิจัยเรื่อง บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดพัทลุง พบว่า ครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์ต่างกันและที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันเห็นว่าบทบาท
ที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังทั้งในภาพรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องงานวิจัยของ อามีเนาะ  มามุ 
(2543: บทคัดย่อ)ได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษาของผู้บริหารกับ
พฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส  พบว่า ระดับพฤติกรรมการ
สอนของครูสอนอิสลามศึกษา ตามทัศนะของครูสอนอิสลามศึกษาที่มีวุฒิครูและไม่มีวุฒิครูเห็นว่าในภาพรวม         
มีพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก 
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สอดคล้องงานวิจัยของ สมบูรณ์ เสาวคนธ์(2542: อ้างถึงในไสว โกธา,2545:58) ได้ท าการวิจัยเรื่องบทบาทของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียนตามทัศนะผู้บริหารโรงเรียนและครูสังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า ด้านการนิเทศด้านการจัดสื่อการเรียน เป็นอันดับสุดท้ายการศึกษาบทบาท
ของผู้บริหารในการนิเทศภายในแต่ละด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีรัตน์ พูลวงศ์ ( 2544 : 47) ได้ท าการ
วิจัยเรื่องการด าเนินการนิเทศวิชาการภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า การด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเมืองจันทบุรี ทุกกลุ่มโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ครูผู้สอนใน
กลุ่มโรงเรียนจันท์ธานี มีความเห็นต่อการด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ด้านหลักสูตรและการ
น าไปใช้ และด้านการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสื่อ
การเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนค่ายเนินวง กลุ่มโรงเรียนพลับพลา และกลุ่ม
โรงเรียนหนองบัวมีความเห็นชอบต่อการด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนเมืองสตูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน         
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลี (Lee:1974 อ้างถึงในไสว โกธา,2545:59) ได้ท าการวิจัยเรื่องหน้าที่ทางการนิเทศ
การศึกษาของครูใหญ่ในโรงเรียนทางภาคใต้ของรัฐนิวแมกซิโก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแรงผลักดันให้มีการปรับปรุง
โครงการนิเทศการศึกษา โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่นิเทศของครูใหญ่ และครูภายในโรงเรียนได้ก าหนด
ตัวแปรเกี่ยวกับ เพศ คุณวุฒิ ต าแหน่ง อายุราชการ และระดับโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่าระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน
ของคร ูไม่ท าให้ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งในการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอนของครูแนะน าให้คณะครูได้เข้าใจหลักการ จุดมุ่งหมาย ร่วมมือกับ
คณะครูท าตารางวิเคราะห์หลักสูตรโครงสร้างและแนวด าเนินการของหลักสูตร ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัย
แก้ปัญหา น าตารางการวิเคราะห์หลักสูตรมาสู่การเขียนแผนการสอน แนะน าครูให้ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับเนื้อหา แนะน าครูให้ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ แนะน าครูให้
ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เน้นกระบวนการ สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าและทดลองใช้วิธีการใหม่ๆที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจัดให้มีบริการการแนะแนวให้แก่นักเรียนในโรงเรียน  ส่งเสริมให้ครูสอน
ซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน และให้การสนับสนุนให้ครูท าผลงานวิจัยใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้เป็นครูมืออาชีพมากข้ึน 

1.2 ด้านการจัดและพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัด
บุคลากรไปร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆในชุมชน สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จัดครูเข้าสอนตรงตาม
ความรู้ความสามารถและความถนัดของแต่ละคน จัดให้มีเอกสารทางวิชาการให้ครูได้ศึกษา ส่งครูเข้ารับการอบรม
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆตามความต้องการของโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูหาความรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมอย่าง
สม่ าเสมอ จัดให้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียนอื่นหรือแหล่งวิทยากรอื่น เพื่อน าแนวความคิดมาปรับปรุงการเรียนการ
สอน จัดให้มีการประชุมครูก่อนเปิด-ปิดภาคเรียนเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินงานต่างๆของโรงเรียนจัดให้มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางการเรียนการสอนในโรงเรียนจัดให้มีการอบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคและวิ ธีสอนใหม่ ๆ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนร่วมกันมากข้ึน 
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ด้านการจัดท าสื่อและการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากก็ตาม แต่ผู้บริหาร ควรจัด
งบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนมาให้เพียงพอ จัดบริการสื่อการเรียนการสอนให้ครบถ้วนทุก
กลุ่มวิชา แนะน าให้ครูใช้สื่อการสอนมาประกอบการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และวิธีการสอน จัดคู่มือ
ครู เอกสารความรู้ หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนให้ครูอย่างพอเพียงร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนในการจัดหาและผลิต
สื่อการเรียนการสอน จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้าง การใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน
สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการสร้างการใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน จัดครูเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาแห่งชาติ  

1.3 ด้านการวัดผลประเมินผลถึงแม้ว่าผลจากการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากก็
ตาม ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการควบคุมและติดตามผลเกี่ยวกับการสอนของครูอยู่เสมอ แนะน าเทคนิคการ
วัดผลประเมินผลแก่ครูเสมอ ๆ จัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อประเมินผลโครงการต่างๆ ส่งเสริมให้ครูประเมินผล
ตามสภาพที่แท้จริงส่งเสริมให้ครูวัดผล ประเมินผลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย จัดให้มีการประชุมอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะทางการศึกษาที่ต้องการวัด (ด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย) ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการสอนของครู จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการด้านการวัดผลประเมินผลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องให้
มากกว่าที่เป็นอยู่ และน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนางานวิชาการต่อไป 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการด าเนินงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรยีนลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ของครูในโรงเรียนส านักงานเขตบางขุนเทียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
Opinions towards Circumstance and Problem of Moderate Class More Knowledge 
Administration of Teachers in Schools under Bangkhunthian District Office. 
 
ผู้วิจัย   เวณิกา  ไชยแก้ว 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ อ านวย  ทองโปร่ง 
   ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   รองศาสตราจารย์รัตนา  กาญจนพันธุ์ 
   ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
   รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี   พันธุ์ไทย 
   ภาควิชาการประเมินและการวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการ
บริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูในโรงเรียนส านกังานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน 4 
แนวทาง ดังนี้ 1) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน 2) แนวทางการปรับลดเวลาเรียน 3) แนวทางการจัดกิจกรรม 
4) แนวทางการวัดและการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างคือ ครู ในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 16 แห่ง จ านวน 261 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปญัหา
การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูโดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า            
5 ระดับ จ านวน 100 ข้อ ได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.0 และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้             
 - Coefficient ของ Cronbach's ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติอยู่ระดับ .97 และ
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการปฏิบัติอยู่ระดับ .98  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 2) ปัญหาการปฏิบัติตาม
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาในระดับมากทุกข้อ 
3) ครูที่มีสถานภาพแตกต่างกันทางด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันส่วนปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้        
โดยภาพรวม และรายด้านได้แก่ แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุน และแนวทางการวัดและการประเมินผล ผู้มีอายุ 
40 ปีขึ้นไปมีปัญหาการปฏิบัติมากกว่าผู้มีอายุ 30 - 40 ปี ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบว่าผู้มีอายุต่างกันมีปัญหาต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
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Abtract 
The purposes of this research were to study the opinions towards circumstance and 

problem of Moderate Class More Knowledge Administration of teachers in schools under 
Bangkhunthian District Office. The research population groups are categorized by gender, 
age, educational background and experience. This categorization follows the 4 guidelines 
for classroom time administration which are (1) Guideline for promotion and support (2) 
Guideline for reducing classroom time (3) Guideline for activities (4) Guideline for 
measurement and evaluation. The samples group were 261 teachers who work for 16 Bang 
Khun Thian district offices. Research tools that are used in the research are the 
questionnaire about the opinions about reducing the classroom time and increase the 
learning time of teacher in the school. There are 5 measurement proportions level in the 100 
questions in the questionnaire. The resukt reflected that the IOC was between 0.60 – 1.00 
and the Conbach’s  - Coefficient confidence coefficient was .97 and the opinion 
questionnaire was .98 

Result has shown that 1) The opinion of the teachers about the practical condition of 
reducing the classroom time and increase the learning time of teacher in the school were 
generally in the medium level. 2) The problems over complying of reducing the classroom 
time and increase the learning time of teacher policies were high in every measurement 
level. 3) Teachers with difference in gender, age, education background and experience 
were generally had a similar opinion about the compliance of reducing the classroom time 
and increase the learning time of teacher policies. The problems in complying with the 
reducing the classroom time and increase the learning time of teacher policies shown the 
teachers who aged over 40 years are more difficult to comply with the support and 
promotion guideline and measurement guideline than those who aged between 30 – 40 
years old. There is no other significance difference in the other area of measurement. 
 
Key Word (s): Moderate Class More Knowledge 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททั่วไป 
ความมุ่งหมายและหลักการ ในมาตรา 6 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จากข้อความข้างต้นแสดงถึงวัตถุประสงค์อันแน่ชัดในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกมิติ และที่ส าคัญคือเน้นให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข แต่ความจริงที่ประจักษ์ชัดในระบบการศึกษาของประเทศไทยกลับไม่เป็นเช่นนั้น มีข้อเสนอแนะจากหลาย
เวทีการประชุมว่า ครูไม่ควรแต่สอนเนื้อหาข้อมูล (Content) แต่ควรสอนวิธีการเข้าสู่เนื้อหาสาระ (Methodology 
to access knowledge) ด้วยเหตุที่เนื้อหา ข้อมูลในปัจจุบันมีมากมหาศาลและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา หากครูยังคงสอนแต่เนื้อหาสาระ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหนังสือ ต าราต่าง ๆ นักเรียนก็จะได้แต่ความรู้เก่า 
ๆ ดังนั้นจึงเกิดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมี
เป้าหมายส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมีทักษะส าคัญที่สอดคล้องกับ
คุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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จากนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดังกล่าว ท าให้โรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเวลาเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจใน
การน านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติแก่ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านวิชาการต้องมีการก าหนด
กิจกรรมให้ตอบสนองต่อความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย 
และวุฒิภาวะของผู้เรียน มีจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานใน
ชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการหาความรู้
ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนการท างาน ฝึกการเป็น
ผู้น า ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง และการประเมินตนเอง โดยครูต้องเปลี่ยน
บทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จ นักเรียน
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีมหรือจากกลุ่มเพื่อนมากข้ึน ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข โดยสถานศึกษามีการก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อย่างเป็นระบบ  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติ
ตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูในโรงเรียนส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัด
กรุงเทพมหานครเพื่อผลการวิจัยในคร้ังนี้ จะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริมการ
บริหารจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลา
เรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูในโรงเรียนส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลา
เรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูในโรงเรียนส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพของครู 
  1. เพศ 
  2. อาย ุ
  3. วุฒิการศึกษา 
  4. ประสบการณ์การท างาน  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การปฏิบัติตามแนวทางการบรหิารจัดการ

เวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
1. แนวทางการสง่เสริมและสนบัสนนุ 
2. แนวทางการปรบัลดเวลาเรียน 
3. แนวทางการจัดกิจกรรม 
4. แนวทางการวัดและการประเมินผล 



วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู ในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 16 

โรงเรียน รวมทั้งหมด 805 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูในส านักงานเขตบางขุนเทียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการ

ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางก าหนดขนาดของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 261 คน และใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) จาก 16 โรงเรียน
อย่างมีสัดส่วน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติตาม
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูในโรงเรียนส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัด
กรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้  1) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 2) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูใน
โรงเรียนส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน 4 แนวทาง 
ได้แก่ 1) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน 2) แนวทางการปรับลดเวลาเรียน 3) แนวทางการจัดกิจกรรม 4) แนว
ทางการวัดและการประเมินผล มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( reting scale) 5 ระดับ 
จ านวน 100 ข้อ ได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.0 และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ α- Coefficient 
ของ Cronbach's ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติอยู่ระดับ .97 และแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการปฏิบัติอยู่ระดับ .98 
 
ผล/ สรุปผลการวิจัย 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูในโรงเรียนส านักงานเขตบางขุนเทียน 
จ านวน 261 คน แยกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.2 ส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี        
คิดเป็นร้อยละ 60.2 และประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.6 

1) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ของครู พบว่า ครูมีความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) แนวทางการปรับลดเวลาเรียน 2) แนวทางการวัดและการประเมินผล    
3) แนวทางการจัดกิจกรรม 4) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน  

2) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ของครู พบว่า ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา โดยภาพรวมและรายด้านมีปญัหาในระดบัมากทุกข้อ 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) แนวทางการปรับลดเวลาเรียน 2) แนวทางการวัดและการประเมินผล  
3) แนวทางการจัดกิจกรรม 4) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน 

3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดกา ร
เวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูในโรงเรียนส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มี
สถานภาพแตกต่างกันทางด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันทางด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติ
ตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ส่วนปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยภาพรวม และรายด้าน
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ได้แก่ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน และแนวทางการวัดและการประเมินผล ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไปมีปัญหาการ
ปฏิบัติมากกว่าผู้มีอายุ 30 - 40 ปี ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบว่าผู้มีอายุต่างกันมีปัญหาต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

1. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  

1.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นนโยบายใหม่จากรัฐบาล ดังนั้นครูจึงยังมีข้อสงสัยในการจัดการเรียนการสอน 
ดังนั้นครูควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจในการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้กับครูอย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาครูเก่ียวกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่างสม่ าเสมอ 
มีการอ านวยความสะดวก สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2558) 
กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ระดับโรงเรียน อ านวย
ความสะดวก และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

1.2 แนวทางการปรับลดเวลาเรียน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นนโยบายทางการศึกษาที่ใหม่ ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบาย โรงเรียนจึงต้องมีการวาง
แผนการบริหารการปรับลดเวลาเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 แต่ครูยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการปรับลดเวลาเรียน ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การ
ปรับโครงสร้างเวลาเรียน รวมไปถึงการปรับเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานให้เหมาะสม ดังนั้นผู้บริหารจึงควรมีการชี้แจง 
แนะแนวทาง รวมไปถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับลดเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับครู เพื่อ
เป็นการวางแนวทางในการบริหารปรับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนให้พัฒนา ไปในทางที่ดีขึ้นต่อไป  

1.3 แนวทางการจัดกิจกรรม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะ การจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนนั้นมีการด าเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แต่ก็
ยังไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากครูยังขาดความเข้าใจในการด าเนินการจัดกิจกรรม ทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นหลัก 4H ด้านการด าเนินการจัดกิจกรรมที่จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย 
ซึ่งผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทของโรงเรียนมาพัฒนาตัวผู้เรียน สอดคล้องกับ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ที่ว่า ผู้เรียนสามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น กล่าวคือครูเป็นผู้มี
บทบาทในการจัดการเรียนรู้ กระตุ้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ แต่ผู้เ รียนจะเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และนักเรียนแต่ละคนสามารถสร้างความรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันรวมทั้งอาจแตกต่างกับครูผู้สอน 

1.4 แนวทางการวัดและการประเมินผล พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะ 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนยังไม่มีความหลากหลาย ทั้งนี้การ
วัดและการประเมินผลผู้เรียนนั้นจ าเป็นต้องใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย โดยต้องค านึงถึงศักยภาพและ
ความแตกต่างของผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2559) กล่าวคือ ครูผู้สอน
ต้องด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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2. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับมากทุกข้อ  

2.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะนโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้นเป็นกิจกรรมใหม่ การด าเนินงานจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก
ผู้บริหาร ดังนั้นเมื่อผู้บริหารไม่ได้มีการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้าใจในการน านโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติให้แก่ครู จึงท าให้ครูส่วนใหญ่คิดว่าเป็นปัญหามาก ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้อง ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งการอ านวยความสะดวก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
สนับสนุนรูปแบบการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อ ให้การจัดกิจกรรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ตัวผู้เรียน 

2.2 แนวทางการปรับลดเวลาเรียน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเวลาเรียน ที่จะไม่ให้กระทบถึงการเรียนวิชาหลักนั้นท าได้ยาก เพราะการปรับลดเวลาเรียนนั้นต้องค าถึง
เวลาเรียนที่ต้องครบตรงตามที่หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ก าหนด รวมไปถึงต้องเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เป็นชั่วโมงเฉพาะ ซึ่งท าได้ยาก ดังนั้นในการปรับลดเวลาเรียนหากผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องศึกษาเละท าความเข้าใจในบริบทของสถานศึกษาของตนเอง เพื่อหาแนวทางในการปรับลดเวลาเรียน 
ร่วมกับครูเพื่อที่จะไม่กระทบกับการเรียนวิชาหลักและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานการศึกษาของ จุฑามาศ สุธาพจน์และธีระดา ภิญโญ (2559) เรื่อง แนวทางการบริหารกิจกรรม
การเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 สรุปได้ว่าแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน คือ สถานศึกษาต้องปรับรายวิชาที่เรียน โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ดังนั้น การปรับลดเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา 
ผู้บริหาร และครูต้องร่วมมือกัน ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน 
และส่งผลไปสู่การด าเนินการจัดกิจกรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมายของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

2.3 แนวทางการจัดกิจกรรม พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะ ในโรงเรียนยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมอันหลากหลาย และผู้เรียนก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง การด าเนินการจัดกิจกรรมยังเป็นแบบเดิม 
เน้นให้ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้ผ่านการดู การอ่าน การท่องจ าแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้การด าเนินการจัด
กิจกรรมนั้นศูนย์เปล่า ไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้นผู้บริหารต้องพัฒนาครูในด้านการด าเนินการจัดกิจกรรม เน้นให้
มีการฝึกทักษะการท างานแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ให้เนื้อหา
ครอบคลุมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 จัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือท า สอดคล้องกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2559) เรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นโยบายสู่
ทฤษฎีและทางปฏิบัติ ที่ว่า การเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนต้องเน้นทักษะและ
กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ เน้นให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือท าอย่างสร้างสรรค์ มีการออกแบบและพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ที่ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะเจาะและลงตัวเปรียบเสมือนการตัด
เสื้อผ้าให้ผู้เรียนใส่ตามความเป็นจริง 

2.4 แนวทางการวัดและการประเมินผล พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะ การวัดผล
และการประเมินผลในโรงเรียนยังเป็นเพียงการวัดผลแบบคะแนนเก็บ และคะแนนสอบ ซึ่งคะแนนเก็บจะได้มาจาก
การที่ผู้เรียนส่งงานสม่ าเสมอ เข้าเรียนตลอด และคะแนนสอบมาจากการสอบวัดผลประเมินผลในช่วงระหว่างภาค
เรียนและปลายภาคเรียน ดังนั้นหากนักเรียนคนไหนท าคะแนนสอบผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ก็จะถือว่าผ่านใน
รายวิชานั้นๆ แต่การวัดและประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้นจ าเป็นต้องใช้วิธีวัดอย่างหลากหลาย โดย
ต้องเน้นการประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการปฏิบัติจริงโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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ของหลักสูตรแกนกลาง รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นของผู้เรียนด้วย ดังนั้น ผู้บริหารและครูจึง
จ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการวัดและการประเมินผลให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดย
เน้นการวัดและการประเมินผลโดยพิจารณาจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์ที่เราต้องการ มีการประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน มีการประเมินการปฏิบัติจริง (Performance Assessment) สอดคล้องกับ ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2559) 
กล่าวคือ ผู้สอนต้องด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพื่อให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

3. ครูที่มีสถานภาพแตกต่างกันทางด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูโดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ โดยภาพรวม และรายด้านได้แก่ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน และแนวทางการวัดและการ
ประเมินผล ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไปมีปัญหาการปฏิบัติมากกว่าผู้มีอายุ 30 - 40 ปี ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบว่าผู้มีอายุ
ต่างกันมีปัญหาต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะครูผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ผ่านประสบการณ์ด้านการสอนมามาก จึงชินกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบเดิม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา จึงมองว่าเป็นภาระและไม่อยาก
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้บริหารสนับสนุน ให้ครูเกิดความพึงพอใจ เพื่อจะท าให้การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน ควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับ

การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนเพื่อให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติมากข้ึน รวมไปถึงการ
อ านวยความสะดวก มีการปรับปรุงและพัฒนา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้มีความพร้อมสู่การปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอสนับสนุนให้มีการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน มีการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ควรจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนเพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

1.2 แนวทางการปรับลดเวลาเรียน ควรจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เป็นชั่วโมงเฉพาะ
หรือเวลาอื่นตามความเหมาะสมของโรงเรียน เน้นการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 

1.3 แนวทางการจัดกิจกรรม โรงเรียนควรเน้นการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้บรรลุ
เป้าหมาย 4H จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ฝึกทักษะการท างานแก่ผู้เรียน และพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร รวมไปถึงใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และให้มีการทบทวนหลังการจัดกิจกรรม (After Action Review: AAR) 
อย่างสม่ าเสมอ 

1.4 แนวทางการวัดและการประเมินผล ควรประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย โดยการประเมินความค านึงถึงศักยภาพและความแตกต่างของนักเรียน โดยพิจารณาจากมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์ที่เราต้องการ จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นของผู้เรียน 
ตามสภาพและความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองรวมไปถึงให้มีการประเมินโดยเพื่อนของ
ผู้เรียนด้วย 
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2. โรงเรียนในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ควรน าความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูในโรงเรียนส านักงานเขต
บางขุนเทียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขการจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ผู้บริหารควรด าเนินการจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
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การจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่องค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
A study of Instructional Methods Based on Multiple Intelligences Using Drill 
Exercises on Royal Word for Primary 6 Students.
 
ผู้วิจัย   ศศิลออ  ชัยบาล 
    สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.กิติชัย  รุจิมงคล  
   ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง           
ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)           
เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
รูปแบบพหุปัญญา เร่ือง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง       
ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านปางหินฝน จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบฝึกทักษะเร่ือง ค าราชาศัพท์ จ านวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเฉลี่ยมีค่า E1/ E2 เท่ากับ 85.02 /84.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 
 2. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ หลังเรียน (Post-test) สูงกว่าก่อนเรียน 
(Pre-test) คิดเป็นร้อยละ 44.44  
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่องค าราชา
ศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54  
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา, ค าราชาศัพท์, แบบฝึกทักษะ 
 



Abstract 
 The research aimed to study the instructional methods based on multiple intelligences 
theory using drill exercises on Royal word for Primary 6 students that are (1) to find out the 
effectiveness of the instructional methods based on multiple intelligences theory using drill 
exercises on Royal word for Primary 6 students based on the 80/80 efficiency criterion.            
(2) to compare the achievement of Primary 6 students who learned on multiple intelligences 
theory by using the drill exercises on Royal word before (Pre-test) and after the experiment 
(post-test). And (3) to study of the student satisfaction towards the instructional methods 
based on multiple intelligences theory using drill exercises on Royal word. The population 
used in this study were 9 students in the Primary 6 at Pang Hin Fon School under the Primary 
Educational Service Area Office 6 in Semester 1, 2018. The instruments used in this study 
were 5 drill exercises on Royal word , 12 lesson plans, achievement test with 30 items , and 
Instructional Satisfaction collected by Pratomsuksa 6 students towards the instructional 
methods based on multiple intelligences theory using drill exercises on Royal word. The data 
analysis were the percentage, means, standard deviation and t-test. 
The research findings were found as following: 
 1. The effectiveness of the instructional methods based on multiple intelligences 
theory using drill exercises on Royal word for Primary 6 students was efficient with E1/E2 
equal 82.02/84.07 
 2. The comparison of the achievement of Primary 6 students learned on multiple 
intelligences theory using drill exercises on Royal word showed that post-test scores were 
significantly higher that pre-test scores in average of 44.44. 
 3. The students of Primary 6 had a great satisfaction towards the instructional 
methods based on multiple intelligences using the drill exercises on Royal word were at the 
highest level of 4.54 in average. 
 
Key words : A study of Instructional Methods Based on Multiple Intelligences, Royal 

Word, Drill Exercises 
 
บทน า 
 ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจ าชาติของประเทศต่าง ๆ เพราะเป็นสิ่งที่คนในสังคมหรือคนหมู่
คณะได้มีการตกลงใช้ร่วมกันในหมู่พวกของตน ดังนั้นแต่ละชาติแต่ละสังคมจึงมีภาษาแตกต่างกันออกไป ภาษาจึง
เป็นตัวแทนที่แสดงเอกลักษณ์โดยส่วนรวมของประเทศชาติ ภาษาไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 37) นอกจากนี้ ภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้
อย่าง เป็นสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสาระสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (วรรณี โสมประยูร, 
2553 : 229) และการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการคิด จึงนับเป็นกระบวนการ
ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องเร่ง ปรับปรุง และพัฒนาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาทักษะที่
ต้องฝึกให้เกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สถานศึกษาจึงต้องจัดการเรียนรู้ที่ มุ่งให้เด็กเกิดทักษะ
การใช้ภาษาทักษะการคิดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานใน การเรียนวิชาอื่น ๆ (มัลลิกา แก้งค า , 2553 : 2) 
ภาษาไทยมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต คนไทยจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยต้องท าความเข้าใจ 
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษา และฝึกฝนให้มีทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ใน
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การสื่อสาร การเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันการสร้างความเป็นเอกภาพของชาติ และความจรรโลง
ใจเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมี
ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร 
การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการ
ออกก าลังกาย มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทย
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัด และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้ในมาตรา 24 ได้ระบุไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น (กรมวิชาการ
, 2551 : 21-22) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยโดยได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน สาระ
ที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยเฉพาะสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของ
ชาติ ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน ทั้งนี้
เนื่องมาจากนักเรียนต้องสามารถเลือกใช้ค าให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลได้ 
 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะ เร่ือง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านปางหินฝนที่ผ่านมาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมายของ ค าราชาศัพท์ 
และไม่สามารถใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง 
ค าราชาศัพท์ อยู่ในเกณฑ์ต่ า (รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านปางหินฝน : 2561) ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ
อย่างมากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังที่ บัวทิพย์ ชูกลิ่น (2550 : 3) กล่าวว่า การเรียนเรื่อง ค าราชาศัพท์
ที่ผ่านมาไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรในเรื่องของความรู้ ความจ า และการน าไปใช้ทั้งนี้เพราะผู้เรียนรู้สึกว่าการ
เรียนเร่ืองค าราชาศัพท์เป็นเร่ืองค่อนข้างยาก ต้องท่องจ ามาไม่มีความจ าเป็นทีจ่ะต้องเรียน เพราะไม่ค่อยได้ใช้ ท าให้
ผู้เรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน และเนื่องมาจากครูผู้สอนยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตร เพราะครูยังขาดเทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียน การสอนที่น่าสนใจ ท าให้นักเรียนขาด
ความรู้ ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ครูไม่ค่อยมีวิธีการสอนหรือการจัดกิจกรรม ครูยังใช้เทคนิคการสอน
แบบเดิมท าให้นักเรียนไม่มีความสนใจในการศึกษาเรื่อง ค าราชาศัพท์ ซึ่งถือว่าค าราชาศัพท์เป็นเอกลักษณ์ประจ า
ชาติไทยที่โดดเด่นประการหนึ่ง เป็นการก าหนดค า และภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามที่แสดงถึงความ
ละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีค าหลายรูปหลายเสียงในความหมายเดียวกัน และเป็นลักษณะพิเศษของภาษาไทย 
ดังนั้นการเรียนรู้ค าราชาศัพท์จึงเปน็สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ใช้ภาษา เพราะการเรียนรู้ค าราชาศัพท์ให้ประโยชนต์่อผู้เรียน
หลายประการ และไพรโรจน์ อยู่มณเฑียร (2550 : 11) ได้กล่าวถึงคือ ช่วยให้สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
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เหมาะสมกับชนชั้นของบุคคล ท าให้ไม่มีปัญหาในการสื่อสาร ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมทางภาษาไทยที่มีความประณีต
นุ่มนวลและน่าฟัง ท าให้รู้ค าศัพท์มากข้ึนได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ภาษาไทยที่ดี ผู้รู้มากย่อมท าให้เกิดความคล่องแคล่วช านาญ
เป็นการช่วยฝึกฝนอบรมจิตใจของผู้ใช้และผู้ศึกษาให้เป็นคนประณีตในการใช้ภาษา ให้เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบ 
และการเรียนรู้ค าราชาศัพท์ยังช่วยให้การศึกษาเรื่องวรรณคดีสามารถเข้าใจได้ยิ่งขึ้น และประเทศไทยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั่วประเทศ ฉะนั้นจึงควรมีค าภาษาไทยที่มี
ค าสุภาพขึ้นมาใช้ส าหรับกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ กราบทูลพระ
บรมวงศานุวงศ์อันเป็นเครื่องแสดงถึงความยกย่องส่งเสริมพระเกียรติ นอกจากนั้นการเรียนรู้ ค าราชาศัพท์จน
สามารถใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมยังเป็นการสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ตนเองได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เร้าใจผู้เรียนโดยท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของค าราชาศัพท์
ด้วยการจัดการเรียนการสอน ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา  
 การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและผู้สอน
สามารถเลือกน ามาใช้หรือปรับใช้โดยค านึงถึงสภาพลักษณะของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งรูปแบบการสอนมีหลากหลาย เช่น การสอนที่เน้นให้สอนน้อย แต่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
มากตามแนวคิด Teach Less, Learn More ที่ผู้สอนต้องสอนให้น้อยลงหรือ Teach Less แต่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้มากขึ้นหรือ Learn More นั่นคือ ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
บทบาทการสอนของผู้สอนแม้จะน้อยลง แต่บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของผู้สอน คือ ผู้สอนต้องมีการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมเรียนการสอนเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ และเตรียมค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการสอนตามรูปแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ผู้บุกเบิกทฤษฎีนี้คือ การ์ดเนอร์ (Gardner) 
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ในปี ค.ศ.1983 เขาได้เขียนหนังสือชื่อ “Frames of Mind : 
The Theory of Multiple Intelligences” แนวคิดของเขาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับ “เชาว์
ปัญญา” เป็นอย่างมาก และกลายเป็นทฤษฎีที่ก าลังมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อการจัดการศึกษาและการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน การ์ดเนอร์ มีความเชื่อพื้นฐานที่ส าคัญ 2 ประการ คือ เชาว์ปัญญาของบุคคลมิได้มีเพียง
ความสามารถทางภาษาและทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่มีอยู่อย่างหลากหลายถึง 8 ประเภทด้วยกัน และเชาว์
ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงที่อยู่ที่ระดับที่ตนมีตอนเกิด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากได้รับการส่งเสริมที่
เหมาะสม เชาว์ปัญญา 8 ด้านตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ มีดังนี้ ด้านภาษา (Linguistic intelligence) ด้าน
คณิตศาสตร์หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical-mathematical intelligence) ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial 
intelligence) ด้านดนตรี (Musical intelligence) ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (Bodily – kinas - 
thetic intelligence) ด้านการสัมพันธ์กับผู้อื่น ( Interpersonal intelligence) ด้านการเข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal intelligence) และด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist intelligence) การประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและแนวทางการน าทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการเรียนการสอนมีหลากหลายดังนี้ ควรมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถส่งเสริมเชาว์ปัญญาหลาย ๆ ด้าน มิใช่มุ่งพัฒนาแต่เพียงเชาว์ปัญญาด้านใดด้านหนึ่ง
เท่านั้น จ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการในแต่ละด้านของผู้เรียน และการสอนควร
เน้น การส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของผู้เรียน รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ที่จะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากแนวคิด
เดิมที่ใช้การทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางเชาว์ปัญญาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง (ทิศนา แขมมณี , 2554 : 85-90) 
ดังที่ เสรีรัตน์ อามาตย์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อาหารดีมีคุณภาพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดมหาสารคาม 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องอาหารดีมีคุณภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/82.69 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5376 
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หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 53.76 และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญามีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อน
เรียน และประยูร ยืนยิ่ง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง  
 การอ่านและการเขียนค าที่มีสระประสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพะไลจังหวัดบุรีรัมย์ ตาม
แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.97/83.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ประสิทธิผลของแผนมีค่า
เท่ากับ 0.6594 นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65.95 และมีดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.6594 
หมายความว่า แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ได้เต็มความสามารถและความถนัดสนุกสนานมีความกระตือรือร้นในการเรียน ผลจากการน ากิจกรรมพหุ
ปัญญาทั้ง 8 ด้าน มาใช้ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นจากหลักการดังกล่าว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบพหุ
ปัญญา เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนภาษาไทย เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบพหุปัญญา มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมความสามารถแต่ละ
ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เร้าใจผู้เรียนโดยท า
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของค าราชาศัพท์ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบฝึกทักษะ  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจ
เรียน โดยเฉพาะการใช้แบบฝึกทักษะจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนมากขึ้น มีความสนใจเรียนมากขึ้น ท าให้
เด็กมีพัฒนาการในเรื่องค าราชาศัพท์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ดังที่ บัวทิพย์ ชูกลิ่น (2550 : 3) กล่าวไว้
ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เร้าใจโดยสร้าง ความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าด้วยการใช้สื่อการเรียน
การสอนและแบบฝึกมาใช้ในการพัฒนา การสอนโดยใช้แบบฝึก มีจุดมุ่งหมายเพื่อน านักเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น และลักษณะของแบบฝึกเป็นการฝึกซ้ า ๆ ทวนบ่อย ๆ จึงจะท าให้
ผู้เรียนจ าได้ ฟังเข้าใจ พูด อ่าน และเขียนได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และวิธีที่จะฝึกทักษะทางภาษาให้ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง 
คือ การฝึกทักษะด้วยแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในการสอนภาษา และ
ลักษณะของแบบฝึกที่ดีควรมีการจัดแบบฝึกเพื่อฝึกทักษะให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้น จ าเป็นต้องอาศัย
ลักษณะและรูปแบบของแบบฝึกที่หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะที่เราจะฝึก และ (ปราณี จิณฤทธิ์, 
2552 : 32) กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ ดังนี้ ลักษณะของ แบบฝึกที่ดีต้องสร้างให้เกี่ยวข้องกับบทเรียน เป็น
แบบฝึกที่สามารถใช้ส าหรับเด็กเก่ง และใช้ซ่อมเสริมเด็กอ่อนได้ มีความหลากหลายในแบบฝึกชุดหนึ่ง ๆ มีค าสั่งที่
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกได้คิดท้าทาย ความสามารถมีความเหมาะสมกับวัย ใช้เวลาฝึกไม่นาน ผู้ฝึกสามารถน า
ประโยชน์จากการท าแบบฝึกไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ (ปาริชาติ สุพรรณกลาง , 
2550 : 23) ได้กล่าวว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระ
ครูผู้สอน ซึ่งประโยชน์ ของแบบฝึก ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้มากข้ึน มีความเชื่อมั่น ฝึกท างานด้วยตนเอง ท า
ให้มี ความรับผิดชอบ และท าให้ครูทราบปัญหาและข้อบกพร่องของนักเรียนในเรื่องที่เรียน สามารถแก้ปัญหาได้
ทันที นอกจากนี้แบบฝึกยังเปิดโอกาสให้เด็กฝึกทักษะอย่างเต็มที่ ทั้งยังช่วยให้คงอยู่ได้ นาน และเป็นเครื่องมือวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบบทเรียน แต่ละคร้ังอีกด้วย  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ โดย
ใช้ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่
จะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ค าราชาศัพท์ให้ดีข้ึน มีความเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน เพราะค าราชา
ศัพท์เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จนเกิดทักษะสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้รวมทั้งมีผลท าให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป 

214



วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เร่ือง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน 
(Post-test) 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบ พหุปัญญา 
เร่ือง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สมมติฐาน 
 1. การจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ หลังเรียน (Post-test) สูงกว่าก่อนเรียน 
(Pre-test) 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง  ค าราชา
ศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
ประชากร 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านปางหินฝน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จ านวน 9 คน 
 
 

 
การจัดการเรียนรูรู้ปแบบพหุ
ปัญญา ด้วยแบบฝึกทักษะ 

 
 
 
 
 

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รูปแบบ     
พหุปัญญา เร่ือง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง       
ค าราชาศัพท ์
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบ      
พหุปัญญา เร่ือง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ 



เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบฝึกทักษะเรื่อง ค าราชาศัพท์ ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา จ านวน 5 เล่ม ได้แก่  
ค าราชาศัพท์ส าหรับพระมหากษัตริย์ ค าราชาศัพท์ส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ ค าราชาศัพท์ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 
ค าราชาศัพท์ส าหรับข้าราชการชั้นสูง ค าราชาศัพท์ส าหรับสุภาพชน 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ การจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา จ านวน 12 แผน 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
 4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เร่ือง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
 1. ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย จ านวน 30 ข้อ       
ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
บ้านปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
จ านวน 9 คน  
 2. ด าเนินการสอน นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
ด้วยแบบฝึกทักษะ จ านวน 5 เล่ม ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนใช้เวลาในการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเสร็จจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยจะท าการตรวจแบบฝึกหัด แล้วบันทึกคะแนนการท าแบบฝึกหัด 
 3. เมื่อศึกษาแบบฝึกทักษะค าราชาศัพท์ครบทั้งหมดแล้ว ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท าการทดสอบหลัง
เรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน โดยมี
การสลับข้อค าถาม 
 4. หลังจากนั้นให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะค า
ราชาศัพท์  
 5. ผู้วิจัยน ากระดาษค าตอบในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน และ
แบบสอบถามความถึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ โดยใช้
สูตรดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 2. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
 3. การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR-20 ของ 
Kuder Richardson 
 5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนประชากร 
 6. การหาค่าร้อยละ (Percentage) ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 7. การวิเคราะห์หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของกลุ่มประชากร 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ค าราชาศัพท์ ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการประเมินกิจกรรมตามแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน 
เรื่อง ค าราชาศัพท์ ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา (E1) คิดเป็นร้อยละ 85.02 ส่วนคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนเรื่อง ค าราชาศัพท์ ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุ
ปัญญา (E2) คิดเป็นร้อยละ 84.07 นั่นคือ ประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ค าราชาศัพท์ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 85.02/84.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เร่ือง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบ ฝึกทักษะ  

คนที่ 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

(30 คะแนน) 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

(30 คะแนน) 
ค่าความแตกต่าง 

1 9 23 14 
2 12 27 15 
3 22 30 8 
4 14 28 14 
5 7 22 15 
6 17 26 9 
7 10 25 15 
8 10 26 16 
9 6 20 14 
ΣX 107 227 120 
X 11.89 25.22 13.33 

S.D. 5.09 3.11 1.98 
ร้อยละ 39.63 84.07 44.44 

 จากตาราง 2 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
เท่ากับ 11.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.09 คิดเป็นร้อยละ 39.63 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนท่ากับ 25.22 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.11 คิดเป็นร้อยละ 84.07 และค่าเฉลี่ยความต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
เท่ากับ 13.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 โดยคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 44.44 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม μ    
คะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 

คะแนนจากการท าแบบฝึกทักษะ
ระหว่างเรียน (E1) 

350 297.56 19.08 85.02 

คะแนนจาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียน (E2) 

30 25.22 3.11 84.07 

        ค่า    (E1)/ (E2)              เท่ากับ            85.02/84.07 
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้
รูปแบบพหุปัญญา เร่ือง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ข้อ ข้อความ μ    ระดับความพึงพอใจ 
1. ค าชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน

เข้าใจง่าย ไม่สับสน 
4.56 0.53 มากที่สุด 

2. เนื้อหาเป็นเร่ืองที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.33 0.71 มาก 
3. ตัวหนังสือและภาพประกอบมีจุดเด่นน่าสนใจ 4.78 0.44 มากที่สุด 
4. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 4.44 0.73 มาก 
5. มีสื่อประกอบครบทุกกิจกรรม 4.22 0.67 มาก 
6. กิจกรรมน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ  4.56 0.53 มากที่สุด 
7. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 4.67 0.50 มากที่สุด 
8. สื่อและอุปกรณ์มีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 4.44 0.53 มาก 
9. ผู้เรียนมีโอกาสทราบคะแนนจากการปฏิบัติ 4.78 0.44 มากที่สุด 
10. เมื่อทดสอบแล้วผู้เรียนมีความพึงพอใจในคะแนนที่

ตนเองท าได้ 
4.67 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.56 มากที่สุด 
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบ            
พหุปัญญา เร่ือง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ท าให้ทราบถึงการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เร่ือง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาน ามาอภิปราย ดังนี้  
 1. การจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการประเมินกิจกรรมตามแบบฝึกทักษะระหว่ างเรียน 
เร่ือง ค าราชาศัพท์ ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา (E1) คิดเป็นร้อยละ 85.02 ส่วนคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนเรื่อง ค าราชาศัพท์ ประกอบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบพหุปัญญา (E2) คิดเป็นร้อยละ 84.07 นั่นคือ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เร่ือง ค า
ราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 85.02/84.07 ประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่านักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทางสติปัญญาที่มี ความ
เหมาะสมกับตัวบุคคล และเห็นว่าทฤษฎีพหุปัญญาเป็นทฤษฎีที่เข้าใจความแตกต่างของบุคคล รวมถึงแบบฝึกทักษะ
จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น มนุษย์เราแต่ละคนมีสมรรถภาพของสติปัญญาแตกต่างกัน เพราะ
สติปัญญามีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางสมอง แต่ก็สามารถพัฒนาได้โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างเหมาะสม (ละเอียด ขวัญตน, 2555 : 39) และแบบฝึกช่วยในการฝึกเสริมทักษะ ท าให้จดจ าเนื้อหา
ได้คงทนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน สามารถน ามาแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มได้ดี ผู้เรียนสามารถน ามา
ทบทวนเนื้อได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตน เป็นเครื่องมือที่ครูผู้สอนใช้ประเมินผลการเรียนรู้
ได้เป็นอย่างดีว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด (อุษณีย์ เสือจันทร์, 2553 : 17-18) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของน
ริสรา สุนนทราช (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.72/ 86.36 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและสอดคล้องประยูร 
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ยืนยิ่ง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่มีสระ
ประสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพะไล จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.97/83.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   
 2. ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 44.44 ทั้งนี้
เนื่องจากผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของผู้เรียน จึงน าทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พหุปัญญาท า
ให้ครูผู้สอนรู้ว่าความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนแต่ละคนมีไม่เท่ากัน คนส่วนใหญ่จะมีเพียงหนึ่งหรือสองด้าน 
ส่วนด้านอื่น จะไม่สูงนัก ซึ่งครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ส่งเสริมการแสดงออกทางปัญญา ในหลายๆ 
ด้าน ให้กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูเพราะเชื่อว่าทุกคนเกิดมาพร้อมด้วยปัญญา ทั้ง 8 ด้าน ซึ่งสามารถปรับปรุง
และพัฒนาเพิ่มพูนได้ เมื่อผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ที่เป็นการส่งเสริม ให้เกิดพหุปัญญาพหุปัญญาด้านต่าง ๆ ในตนเอง 
(บัวสุวรรณ เสียงล้ า, 2553 : 25-26) และแบบฝึกเป็นเครื่องมือส าคัญที่นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือที่สามารถทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้ครูผู้สอนน าผลการ
เรียนเพื่อให้ครูผู้สอนน าผลการทดสอบมาพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป (อานงค์ ใจรังกา,2550:26) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยเสรีรัตน์ อามาตย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง อาหารดีมีคุณภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก
น้อย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน และสอดคล้อง เมคพีค (Mcpeake. 
1979 : 4) ได้ศึกษาผลการเรียนจากแบบฝึกอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มศึกษาจนถึงความสามารถในด้านการอ่าน และ
เพศที่มีต่อความสามารถในการสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาที่เมือง ชิทูเอท 
และมลรัฐแมสสาชู-เสตต์ จ านวน 129 คน ผลการวิจัยพบว่า ทุกกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ในการสะกดค าสูงขึ้นยกเว้นนักเรียน
ชายที่มีความบกพร่องในเรื่องการอ่าน และพบว่าแบบฝึกช่วยปรับปรุงความสามารถในการสะกดค าของนักเรียนทุกคน 
แต่เวลา 12 สัปดาห์ ไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ในการสะกดค าไปสู่ค าใหม่ที่ไม่ได้ศึกษา และ
คะแนนของนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชาย นอกจากนี้การอ่านยังมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการสะกดค า 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เรื่อง              
ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากแบบฝึกที่สร้างเป็นผลมาจากความรู้สึกพอใจหรือมีทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุ
ปัญญา ด้วยแบบฝึกทักษะมาใช้ในการเรียนการสอน ดังที่ สุดารัตน์ อยู่ประไพ (2550 : 36) ได้กล่าวถึงความพึง
พอใจว่าความรู้สึกชอบหรือพอใจหรือเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อการงานที่ปฏิบัติ ดังนั้นความพึงพอใจในการเรียนรู้
จึงหมายถึงความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และต้องการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ 
จนบรรลุผลส าเร็จ และ อัมรา ศรีเกิน (2553 : 97) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
นึกคิด หรือเจตคติของบุคคล ที่มีต่อการท างานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ความรู้สึกพอใจของบุคคลต่อสิ่ง
หนึ่ง จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งที่ตนต้องการและกระท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่อสิ่งเร้านั้นในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้อง
กับนวพร ชาติศักดิ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ด้วยกลุ่มร่วมมือ โดยใช้แบบฝึก โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ต าบลบ้านยาง อ าเภอล าปลายมาศ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรัมย์ เขต 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้แผนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับพูลสิรี  ศรีทองอ่อน (2555 : 
บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการใช้ค าในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีที่มีต่อแบบฝึกทักษะพัฒนาการใช้
ค าในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

219



ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 การน าการจัดการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา เร่ือง ค าราชาศัพท์ ด้วยแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้ควรศึกษาเร่ือง ทฤษฎี หลักการข้ันตอนในการจัดกิจกรรมให้เข้าใจ 
 1.2 ครูผู้สอนต้องเข้าใจในจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการพัฒนาการ 
 1.3 ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมครูต้องสังเกตและบันทึกผลการสังเกตความสามารถด้านพหุปัญญาแต่ละ
ด้านให้ครบทุกด้าน การสังเกตอาจจะให้ครูวิชาการ หรือครูคนอื่นช่วยสังเกตก็ได้ 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาไปใช้สอนในกิจกรรมการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ อีก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม สุขศึกษา 
 2.2 ควรมีการพัฒนาทักษะภาษาในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการฟังและการพูด การดู 
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ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
MANAGEMENT SKILLS IN THE 21 CENTURY OF ADMINISTRATORS IN 
BASIC EDUCATION SCHOOLS UNDER NARATHIWAT PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
 
ผู้วิจัย    ศิราณี  วาแมยีซา      
    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มุสิกานนท์ 
   ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ านวน 311 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า    
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ ด้านทักษะด้าน
สังคมและ ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเองด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้ 
และ ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว  
 2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านมีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ผู้บริหารสถานศึกษา , ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา , ศตวรรษที่ 21 
 
Abstract 

The study on “The 21st Century Management Skills of Elementary School 
Administrators under Narathiwat Primary Education Service Area Office 1” had the 
objectives to study and compare the 21st century management skills of elementary school 
administrators under Narathiwat Primary Education Service Area Office 1. The population 
included 311 administrators under Narathiwat Primary Education Service Area Office 1. 
The five rating- scale questionnaire with the reliability of .98 was used as an instrument 
tool. The statistics used were percentage, mean and standard deviation (SD) including         
One-Way ANOVA and Scheffé’s method of paired comparison with the statistically 
significant level of .05. The findings were found as follows;  
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1. The overall opinions on the 21st century management skills of elementary school 
administrators under Narathiwat Primary Education Service Area Office 1 were at a high 
level. When considering each aspect, it was found that the performance was at the high 
level in all aspects, ranked in terms of leadership and responsibility, social skills, creative 
skill and self- being, skills of creators and producers, responsibility and trustiness, and then 
flexibility and adaptability.  

2. The Comparison of the 21st century management skills of elementary school 
administrators under Narathiwat Primary Education Service Area Office 1, classified by 
size of educational institution revealed that the overall and individual aspects were 
statistically significant difference at 0.05. 
 
Key Word (s) : Educational Manager, Skills of school administrators. , 21st Century 
 

บทน า  
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่นานาประเทศทั่วโลกต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งใน ด้านความ

ร่วมมือ และการแข่งขันด้านสินค้าบริการและบริการ เพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ของ ประเทศ โดยเฉพาะ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่มีการเปิดเสรีด้านการค้าและการ บริการ เป็นเหตุผลส าคัญประการ
หนึ่งที่ประเทศทั่วโลกต้องเร่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพเทียบ มาตรฐานสากลและกลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการ
พัฒนาก าลังคนสู่มาตรฐานสากล คือ การพัฒนา กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: 
NQF) โดยใช้ระบบคุณวุฒเป็น องค์ประกอบส าคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิ
การศึกษา กับการ เทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่าง
การศึกษา ในระดับต่าง ๆ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ รวมทั้งการมองเห็นถึงเส้นทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าอย่าง ชัดเจน (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2556, หน้า ก) 

ผู้บริหารการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเป็น วิชาชีพชั้นสูง         
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนมีองค์กรวิชาชีพผู้บริหาร สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาด้วยผู้บริหารในปัจจุบันจะต้องได้รับการพัฒนาทกัษะ เชิงมโนทัศน์ (conceptual skills) เพื่อให้สามารถมี
การก าหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานหรืสถานศึกษาของ ตนเองได้อย่างถูกต้องและถูกทิศทาง (do the right 
things) มากขึ้น ทั้งนี้อันเป็นผลมาจากผู้บริหาร เหล่านั้นจะได้รับการกระจายอ านาจการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ 
มากขึ้น จะต้องมีบทบาทเป็น ผู้พัฒนานโยบายมากกว่าเป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติมากขึ้น และแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงทาง สังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจ าเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีทักษะในลักษณะดังกล่าวสูงกว่าที่เคยเป็นมา 
นอกจากการพัฒนาทักษะเชิงมโนทัศน์แล้ว ทักษะเชิงมนุษย์ (human skiils) ก็มีความส าคัญและ จ าเป็นด้วย
เช่นกันเพราะการบริหารยุคที่จะมีการกระจายอ านาจ บุคลากรในองค์กรจะเป็นผู้มี คุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น จะ
ท าให้ผู้บริหารต้องมีบทบาทในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ ทางการศึกษา ( interest groups) ต่าง ๆ        
ทั้งในโรงเรียน ในสังคมชุมชนมากข้ึนจึงจ าเป็นต้องอาศัย ภาวะผู้น า (leadership) สูงขึ้นมากกว่าที่อาศัยการสั่งการ
หรือใช้อ านาจบังคับดังที่ผ่านมา อย่างไรก็ ตาม การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการบริหาร เกี่ยวกับหลักการแนวคิด 
และทฤษฎีต่าง ๆ ตามทัศนะ เชิงวิทยาศาสตร์ (scientific approach) เพื่อให้เกิดทักษะเชิงเทคนิค (technical 
skills) ก็ยังคงจ า เป็นอยู่ด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นวิชาชีพทางการบริหารได้ใน
ระดับหนึ่ง และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถน า ไปประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นจริงของ 
หน่วยงานหรือท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 334) 
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จากการศึกษาวิจัยของสภาการศึกษาแห่งชาติ เพื่อศึกษาภาพการจัดการศึกษาไทยในอนาคต 10 -20 ปี 
พบบทสรุปที่น่าสนใจพบว่า สังคมโลกในอนาคตจะส่งผลต่อสังคมไทยเป็น 3 ลักษณะคือ สังคมแข่งขันที่ใช้ความรู้
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาและแข่งขัน เป็นสังคมในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ สังคมมนุษย์ชน ซึ่งจะได้รับความส าคัญ
มากขึ้นในสังคมไทยจากการบังคับใช้กฎหมายที่มีความชัดเจน เพิ่มมากขึ้น และสังคมพอเพียง จากสภาวะการ
แข่งขันและวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะต่อเนื่องใน อนาคตท า ให้สังคมไทยต้องหันไปให้ความส าคัญของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พิณสุดา สิริธรังศร,ี 2555, หน้า 15-18) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทักษะการบริหารของผู้บริหารกรอบแนวคิดในการ วิจัยครั้งนี้ใช้
หลักตามแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2556, หน้า 4) เกี่ยวกับทักษะชีวิตและการท างาน ประกอบด้วย 5 ด้าน            
คือ ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัว ของตัวเอง ด้านทักษะด้านสังคมและ
ทักษะข้ามวัฒนธรรม ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผดิชอบ เชื่อถือได้ และด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
ดังภาพที่ 1 

 
   ตัวแปรตาม      ตัวแปรอิสระ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก  
2. สถานศึกษาขนาดกลาง  
3. สถานศึกษาขนาดใหญ่  

ทักษะการบริหารในศตวรรษที ่21 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ประกอบด้วย 
1. ความยืดหยุ่นและการปรับตวั  
2. การริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของ

ตัวเอง  
3. ทักษะด้านสังคมและทักษะขา้ม

วัฒนธรรม  
4. การเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบ

เชื่อถือได้  
5. ภาวะผู้น าและความรับผดิชอบ 

การศึกษา  



วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1,640 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  

เขต 1 ปีการศึกษา 2560 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejc & Morgan, 1970, 
pp. 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 311 คน 

 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่ายด้วยแบบเป็นสัดส่วน ตามขนาดของสถานศึกษา จ านวน 311 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เก่ียวกับสภาพผู้ตอบ แบบสอบถามทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 ข้อ เพศ และขนาดของ สถานศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทักษะผู้บริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของลิเคอร์ท 
(Likert) เก่ียวกับทักษะของผู้บริหารซึ่งมี 5 ด้าน ดังนี้ 
(ตาราง Likert’s Scale) 

5 หมายความว่า ผู้บริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติมากที่สุด 
4 หมายความว่า ผู้บริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติมาก 
3 หมายความว่า ผู้บริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติปานกลาง 
2 หมายความว่า ผู้บริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติน้อย 
1 หมายความว่า ผู้บริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติน้อยสุด 

 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม  
โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
3. สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอร่างเคร่ืองมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 

หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีค วาม
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค่าIOC ตั้งแต่ .67–1.00 

6. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าผลการ
ทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540:125) เท่ากับ .97 

7. น าเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วเสนอที่อาจารย์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
3. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  
   1. น าแบบสอบถามที่ได้รับตอบคืนจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ใน การตอบ  

 2. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และท าการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ (frequency) 
และหาค่าร้อยละ (percentage)  
 4. วิเคราะห์ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มาวิเคราะห์ข้อมูลระดับปฏิบัติ โดยน ามาหาค่าเฉลี่ย (mean หรือ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation หรือ S.D.) จ าแนกเป็นรายข้อ รายด้านและรวมทุกด้าน โดยใช้
เกณฑ์การแปลความหมายของเบส (Best, 1981, p. 195) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผู้บริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติน้อยที่สุด  
  คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผู้บริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติน้อย  

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผู้บริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผู้บริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติมาก  
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผู้บริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติมากที่สุด  

5. การเปรียบเทียบทักษะผู้บริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) กรณีที่พบว่ามี ความแตกต่างค่าเฉลี่ยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย วิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดย มีรายละเอียดดังนี้ 
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1.1 สูตรการหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เป็นการหาความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาใช้สูตร (ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2550:69)  

   
N
R

IOC 
     

เมื่อ  IOC  แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
  R  แทน  คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญก าหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้ 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จริง 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
  -1  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนf 

 
 

R
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1.2 สูตรการหาความค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์  แอลฟา         
(  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ใช้สูตร (ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2550 : 82) ดังนี้ 
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  เมื่อ αk แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
   K แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
   Ѕ2i แทน แทนความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 
   Ѕ2t แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร(ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2550:89) ดงันี้ 

ร้อยละ  
จ านวนผูต้อบแบบสอบถามข้อนั้น      

จ านวนประชากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
 

     
2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2550 ; 90) ดังนี้ 

   
N

X
X


    

   เมื่อ  X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
    x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N แทน จ านวนข้อมูล 

2.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร เฟอร์กูสัน 
 (กนกพรรณ จันทรวงษ, 2550, หนา 79) ดังนี้  
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.
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n

XX
DS  

เมื่อ  DS.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
      แทน  ผลรวมก าลังสองของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    X   แทน  คาคะแนนของกลุมตัวอยาง 
    X  แทน  คาคะแนนเฉลี่ย 
    n   แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

 ในการศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนทั้งสิ้น 311 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.20 
รองลงมาคือ เพศชาย ร้อยละ 41.80 และขนาดสถานศึกษาเป็นแบบขนาดกลาง ร้อยละ 55.90 รองลงมาคือ ขนาด
เล็ก ร้อยละ 18.60 และขนาดใหญ่ ร้อยละ 25.40  
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 2. ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ 
ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้าม ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเองด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิต
และรับผิดชอบเชื่อถือได้ และ ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้  
  2.1 ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ             
คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ติดต่อกันรู้จักการปรับตัวเข้าหากัน  รองลงมาคือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการน าเสนอความคิดในการท างานด้วยวิธีการที่หลากหลาย และผู้บริหารปรับตัวเข้ากับชุมชน
ได้ดี ตามล าดับ ส าหรับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารให้ความยุติธรรมแก่เพื่อนร่วมงานทุกระดับ  
  2.2 ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ              
คือ ผู้บริหารส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน  รองลงมาผู้บริหารส่งเสริมให้
บุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ ในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยี  
  2.3 ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ           
คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ผู้บริหารเห็นคุณค่าในการ
ท างานของบุคลากร ว่ามีความแตกต่างกันตามความสามารถ และผู้บริหารยอมรับข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมของ
บุคคลในองค์กร ตามล าดับ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ . ผู้บริหารมีศักยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายเพื่อ
ความร่วมมือจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (เช่นสถานศึกษา องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ  
   2.4 ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตรับผิดชอบเชื่อถือได้ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ         
คือ ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ผู้บริหารเปิดโอกาสผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาท และผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามล าดับ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารมีการวิจัย
และพัฒนากระบวนการทางการบริหารการศึกษา 
   2.5 ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ผู้บริหารมี
มนุษย์สัมพันธ์ มีน้ าใจ และอัธยาศัยดี รองลงมาคือ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และผู้บริหารรู้จัก
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตามล าดับ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งโดยใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ 

 3. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า      
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์
และการเป็นตัวของตัวเอง และด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น ส าหรับรายข้อในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้  

228



3.1 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ในภาพรวม
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหารส่งเสริม
และให้โอกาสผู้ร่วมงานมีบทบาทเป็นผู้น าเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ติดต่อกันรู้จักการปรับตัวเข้าหากัน ผู้บริหารให้ความยุติธรรมแก่เพื่อนร่วมงานทุกระดับ  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและ
สังคม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า         
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น คือสถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบัติมากกว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่และกลาง 

3.2 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง 
ในภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการน าแนวคิดใหม่มาใช้ในการบริหารการศึกษา 
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการน าแนวคิดใหม่มาใช้ในการบริหารการศึกษา ผู้บริหารมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ อดทน 
อดกลั้น ไม่หวั่นไหวง่าย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น คือสถานศึกษาขนาดกลางมีการ
ปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และเล็ก 

3.3 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ด้านทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม ในภาพรวม 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ผู้บริหารยอมรับข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมของบุคคลในองค์กร ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน าในการใช้
เทคโนโลยีกับบุคลากรได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น คือสถานศึกษาขนาดกลางมีการ
ปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และเล็ก  

3.4 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือ
ได้ ในภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บริหารมีความสามารถในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมงาน 4 ฝ่ายของสถานศึกษา ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ผู้บริหาร
เป็นผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น คือ สถานศึกษาขนาด
กลางมีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และเล็ก 

 
 

229



3.5 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ ในภาพรวม
และรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ มีน้ าใจ และอัธยาศัยดี ผู้บริหารมีกลยุทธ์และเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น คือสถานศึกษาขนาดกลางมีการปฏิบัติมากกว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่และเล็ก 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ความสามารถในการ
บริหารงานของผู้บริหารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้ทรัพยากรบุคคล
และอื่น ๆ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ และ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพนั้น 
จ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จึงก าหนดให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาของไทยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบายและหลากหลายในทางปฏิบัติ  โดยให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งในด้านวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการและเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งการกระจายอ านาจ
ดังกล่าว ท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัวมีอิสระในการบริหารจัดการการศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school based management) เป็นการสร้างรากฐานและความเข็มแข้งให้กับ
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 6-7) ซึ่งสอดคล้องกับ เดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก (2557) ได้ศึกษาการ
บริหารการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับ ชัยยันต์ ฉิมกล่อม (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ครูผู้สอนในอ าเภอบางละมุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาความทัศนะของครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอบางละมุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในภาพรวม มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้ และด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการ
เป็นตัวของตัวเอง  
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2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้โดยการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพนั้น  จ าเป็นต้องมี
การกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จึงก าหนดให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
ของไทยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบายและหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยให้กระทวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งในด้านวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งการกระจายอ านาจดังกล่าว 
ท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัวมีอิสระในการบริหารจัดการการศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (school based management) เป็นการสร้างรากฐานและความเข็มแข้งให้กับสถานศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 6-7)  

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้า
แสดงออกในการบริหารสถานศึกษา  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในสถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม  

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและให้โอกาสผู้ร่วมงานเพื่อให้ครูมีบทบาทเป็นผู้น าเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
Academic Administration of School Administrators Nong Chok District Office Bangkok  
 
ผู้วิจัย    สมศักดิ์  โต๊ะมิน 
   สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ข้าราชการครูผู้สอนในกลุ่มนักงานเขตหนอง
จอกจ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับงานวิชาการ 12 ด้าน 
ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลองค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบ สมมติฐานโดยการทดสอบความ
แปรปรวน(F-test) และการทดสอบค่าสถิติที (t-test) 

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารส านักงานเขตหนองจอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การบริหารวิชาการตามความคิดเห็นของครูตามเพศแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แต่การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามวัยมีค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกัน 0.29 สอดคล้องกับครูที่มีประสบการณ์การสอนมากและครูที่มีประสบการณ์การสอนน้อย มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ  
 
Abstract 
 This study aims. To study and compare the academic administration of School 
Administrators Nong Chok District Office Bangkok including samples. Government 
teachers in group of 80at full strength to a query about the scale of five levels of about 12 
academic schools including curriculum development. Development of the learning process. 
Measurement, evaluation and comparison of learning transfer. Research to improve the 
quality of education and media development, innovation and technology for education. 
Development of learning resources. Educational Supervision. Guidance and education. The 
development of quality assurance within schools. To enhance the academic community. 
Cooperation in academic development and promote other educational and technical support 
to individuals and corporate organizations and other institutions of education. Statistical 
analysis were used to mean (X) standard deviation (SD) test hypotheses using statistic (F-
test) and t test (t-test).  
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 The results showed that Academic Administration of School Administrators Nong 
Chok District Office Bangkok and the teachers by the high level of academic administration 
of the school administrators small medium large difference is not statistically significant at 
the .05 level, but the management. Knowledge of the opinions of teachers with more 
teaching experience and teachers with little teaching experience. The difference statistically 
significant at 0.05 .  
 
บทน า 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต เป็นที่ยอมรับกันว่าปัจจัยที่เสริมสร้างในคนได้มี  การพัฒนา คือ 
การศึกษา แต่จากสภาพการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างไปจากในอดีต ที่นักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้นั้น
จะต้องเชื่อฟังโดยไม่มีข้อโต้แย้ง เมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมีความเจริญ ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
ประชากรมีจ านวนมากขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพการจัดการศึกษามีระบบมากขึ้น มีการตั้งโรงเรียน มีครู
อาจารย์ที่มีความรู้ในแต่ละสาขาวิชา มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ มีการพัฒนาหลักสูตร ตลอดทั้งกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีอย่างหลากหลาย สื่อการสอนมีผลต่อการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงมีการจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ปรีชา สุคนธมาน,2545 : 2) ในสถานการณ์ที่โลก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาของไทยต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้และปฏิรูประบบการ
บริหาร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขึ้นใหม่ เพื่อ
น าไปสู่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม มี การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปให้
หน่วยงานระดับปฏิบัติ ได้แก่ โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาให้มากที่สุด โดยราชการส่วนกลางจะหน้าที่เพียง
ก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การก าหนดและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เป็น
ประการส าคัญ ส่วนการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป จะมีการกระจายอ านาจไปให้โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (มาตรา 39) 

การบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา และการบริหารงาน
วิชาการเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย การพัฒนา
หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศภายใน การวัดผล
และประเมินผล การประกันคุณภาพภายในเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหลักของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ในยุด
การปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนจะ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 จากเหตุผลดังกล่าว เป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการและเป็นการพัฒนาบุคลากรและครูในโรงเรียน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการด าเนินงานวิชาการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ วัย ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์สอนของข้าราชการครู 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัด

กรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวความคิด การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 12 ด้าน (กระทรวง ศึกษาธิการ, 
2546 : 33-38) โดยศึกษาและเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ของข้าราชการครู ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ เพศ วัย ประสบการณ์ของข้าราชการครู ขนาดของสถานศึกษา ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 12 ด้าน ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษาการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล องค์กรหน่วยงานแลสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 
วิธีการวิจัย 
 ในการด าเนินการในครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขต
หนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู ส านักงานเขตหนองจอก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการดังนี้ จ านวน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970 : 608) โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้  แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบ สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ วัย ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ของข้าราชการครู ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 12 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การส่งเสริม และสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล องค์กรหน่วยงานและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rting Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท  
 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  

การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนส านักงาน
เขตหนองจอก ผู้ศึกษาด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ตามขอบเขตการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยขอค าแนะน าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมให้ครอบคลุมเนื้อหาและ         
การใช้ภาษาในแต่ละด้านเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก                
น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสมบูรณ์ ความเหมาะสม และความถูกต้องของ
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เนื้อหา (Content validity) และความสอดคล้องของแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ปรับปรุงแบบสอบถาม
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับครูผู้สอนโรงเรียนส านักงานเขตหนองจอก         
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ จากนั้นน าแบบสอบถามทั้งฉบับมาวิเคราะห์เพื่อหา      
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990 : 202-204 อ้างถึงใน ศิริพร เมฆวิทยา, 2548 : 60) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.96  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อขอความร่วมมือและอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
สอบถาม ถึงผู้บริหารโรงเรียนในการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และจัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 80 ฉบับ 
โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างและได้เก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห์ข้อมูลตาม ดังนี้ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาแล้ว ด าเนินการน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ คัดแยกและจัดหมวดหมู่ตามตัวแปรขนาดโรงเรียน 
และประสบการณ์ของข้าราชการครูในกลุ่ม ส านักงานเขตหนองจอก ลงรหัส แต่ละฉบับและจัดท าตารางให้คะแนน
ตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อเพื่อน าไปวิเคราะห์ แล้วน าแบบสอบถามมาตรวจให้น้ าหนักคะแนนตามที่ก าหนดไว้  
แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล           
โดยเปรียบเทียบในการใช้เกณฑ์การประเมินค่า ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535 : 23) 
  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้        
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)            
การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ ส านักงานเขตหนองจอก จ าแนกตามเพศ สถิติที่ใช้ได้แก่ 
การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวัย สถิติที่ใช้ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย  (mean) และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ                
ของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ค่าสถิติ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างใช้วิธีทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe Test) การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประสบการณ์ของข้าราชการครู สถิติที่ใช้ได้แก่ 
การทดสอบค่าที (t-test)  
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 ของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครพบว่ามีการบริหารงานวิชาการอยู่
ในระดับมาก สรุปผลในแต่ละด้านดังนี้ 
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 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสภาพ
สถานศึกษา จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ในหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก มีการบริหารงานการ
นิเทศการใช้หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับน้อย  ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม ผู้บริหารนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบ
กัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ และการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง อยู่ในระดับน้อย 
 ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบว่าผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ วัดผลและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐานอยู่ในระดับน้อย ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน อยู่ในระดับน้อย      
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
การเรียนการสอน ผู้บริหารจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร
ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีกับสถานศึกษาและสถาบันอื่น 
และผู้บริหารวิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับน้อย   
 ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในระดับมาก ผู้บริหาร
ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องและจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู อยู่ในระดับน้อย  
 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า ผู้บริหารด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ
หลากหลาย ผู้บริหารจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และ
ผู้บริหารประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย  
 ด้านการแนะแนวการศึกษา พบว่า ผู้บริหารจัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารติดตาม
และประเมินผลการจัดระบบการแนะแนวการศึกษาภายในถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย    
 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารจัดระบบโครงสร้างองค์กร  
ให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับน้อย       
 ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน พบว่า ผู้บริหารศึกษา ส ารวจความต้องการสนับสนุนงาน
วิชาการแก่ชุมชน อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการ อยู่ในระดับน้อย        
 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  พบว่า ผู้บริหารสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารประสานความร่วมมือ 
ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อย
 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื้นที่
จัดการศึกษา พบว่า ผู้บริหารส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล อยู่ในระดับน้อยของ
ผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
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ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่สังกัดโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีความเห็นแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ มีการบริหารด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีการบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการบริหารด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีการบริหารงานมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดเล็กผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการบริหารด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาด
เล็กมีการบริหารงานมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ มีการบริหาร ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการแก่บุคคลครอบครัว  องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื้นที่จัดการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มี
การบริหารงานมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กจ าแนกตามประสบการณ์ของข้าราชการครู โดยรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
เพศของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามวัยของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้าน พบว่าวัย 30-39 ปีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.17 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และ
เรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาเป็นวัย 20-29 ปี มีค่าเฉลี่ย คือ 4.04 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเรื่อง
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามากที่สุด รองลงมาเป็นวัย 40-49 ปี มีค่าเฉลี่ย คือ 4.01          
ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเรื่องการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นมากที่สุด สุดท้ายเป็น
วัย 50 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละช่วงวัยไม่แตกต่างกัน  
  
อภิปรายผล 
 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารวิชาการถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียนที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีการนิเทศ ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างขวัญก าลังใจแก่ครู 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาด
ใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้มี
นโยบายเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือค้นคว้าความรู้และลงมือปฏิบัติจริงทุก
ขั้นตอนตลอดจนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 19)  
 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ประสบการณ์โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก
ประสบการณ์ท าให้บุคคลมีโอกาสได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ มองเห็นปัญหาความถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานมานาน รวมทั้งครูที่มีประสบการณ์มากได้รับการอบรมพัฒนา
ความรู้มากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย จึงท าให้สามารถวิเคราะห์ แนวทางการบริหารงานของผู้บริหารได้และย่อม
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มองเห็นทักษะหรือข้อบกพร่องในการบริหารของผู้บริหารได้มากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กันยา สุวรรณแสง (2536 : 81) กล่าวว่า ประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน ทั้งสองอย่างนี้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแยกออกจากกันไม่ได้ ประสบการณ์เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
และในเวลาเดียวกันนั้นผลจากการเรียนรู้ท าให้คนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ แต่ต้องอาศัยการจัดประสบการณ์ที่ดีพอ
จึงจะท าให้คนได้เรียนรู้เป็นผลส าเร็จ แต่ทุกคนไม่ได้รับประสบการณ์ที่เท่าเทียมกัน สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกัน จึงมี
โอกาสได้เรียนรู้ต่างกัน ฉะนั้นคนเราจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่ง เกื้อกูล  แสงพริ้ง (2541 : 41) ที่กล่าวว่า 
ประสบการณ์ในการบริหารย่อมส่งผลต่อคุณภาพการบริหารโรงเรียนอย่างแน่นอน เพราะการที่คนเรามี
ประสบการณ์ในการท างานมากย่อมถือว่าได้เปรียบเพราะผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การ
บริหารมากกว่า สามารถรับรู้กฎระเบียบแนวทางการปฏิบัติมากกว่า จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
เพศ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากเพศท าให้มี
ทัศนคติที่แตกต่างกัน มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ครูชายมักไม่ชอบงานเอกสารจึงท าให้
สามารถวิเคราะห์ แนวทางการบริหารงานของผู้บริหารออกมาแตกต่างกัน ได้ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร2 จ าแนก
ตามวัย โดยรวมค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากช่วงวัยท าให้มีภาระงานที่แตกต่างกัน ช่วงวัย 20-29 ปี 
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครูที่เพิ่งเข้ารับราชการ ความช านาญในงานยังไม่เหมือนกับคนสูงอายุ ส่วนวัย 30-39 ปี มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดทั้งนี้เนื่องจากเป็นวัยที่พร้อมที่สุดแก่การท างานอย่างเต็มที่ทั้งประสบการณ์และอายุราชการใกล้เคียง
กับวัย 40-49 ปี ส่วนข้าราชการที่มีวัย 50 ปีขึ้นไป เกิดความเสื่อมของร่างกาย มีโรคภัย ท าให้ต้องใช้เวลากับการ
ดูแลร่างกาย ท าให้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานแตกต่าง ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละช่วงวัยไม่
แตกต่างกันมากนัก ส่งผลให้เห็นว่าเจตคติในแต่ละช่วงวัยไม่แตกต่างกัน ทุกคนมีจิตวิญญาณครู  
 
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการบริหารงานวิชาการและจัดการศึกษาไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการ
นิเทศก ากับติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้ครูมีการบูรณาการเนื้อหาสาระทั้ง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระ มีการ
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และ 
ส่งเสริมให้ครูมีวิธีการที่หลากหลายโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
ทดลองฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ จาก
ประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง  
ข้อเสนอแนะในการจัดท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง 
หน่วยงาน องค์กรและชุมชน ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการพัฒนาด้านวิชาการเพื่อ
จะได้ทราบความต้องการและสามารถบริหารด้านวิชาการได้อย่างถูกต้อง 

 

239



เอกสารอ้างอิง 
บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว.(2535), การอ้างอิงประชาการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือและมาตราส่วนประเมินค่า

กับกลุ่มตัวอย่าง.วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหาสารคาม, 3(1), 23-24. 
ปรีชา สุคนธมาน. (2545). พัฒนาคนด้วยการศึกษา. วิชาการ.5(3).2. 
พนัส หันนาคินทร์. (2529). หลักการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ : วัฒนาการพิมพ์. 
ศิริพร เมฆวิทยา. (2548) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง 

เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 

240



การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ผู้วิจัย   สวิตตา  ศรีเมือง 
 
บทคัดย่อ 

การบริหารงานวิชาการ เป็นภาระงานที่ส าคัญยิ่งของการบริหารงานการศึกษาดังที่พนัส  หันนาคินทร์ 
(2548 : 235) กล่าวว่า “งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน เป็นชีวิตจิตใจของสถาบันทีเดียว ส่วนงานด้านอื่น ๆ 
เป็นองค์ประกอบที่ท าให้สถาบัน ด าเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์เป็นเช่นไร
นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก” สอดคล้องกับ ภิญโญ สาธร (2548 : 324) 
กล่าวว่า ”ผู้บริหารการศึกษาควรรับผิดชอบและเป็นผู้น าในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะ หน้าที่ของโรงเรียน 
คือการให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ ครูใหญ่เป็นผู้น าในด้านวิชาการโดยท างานร่วมกับครู กระตุ้นเตือน ให้
ค าแนะน าและประสานงาน เพื่อประสิทธิภาพทางด้านการสอน” สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ (2547 : 
104) กล่าวว่า “หัวใจของการบริหารการศึกษา ก็คืองานบริหารด้านวิชาการหรืองานด้านการเรียนการสอน ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้ความสนใจอย่างจริงจัง” สอดคล้องกับ เสรี ลาชโรจน์ (2548 : 113) กล่าวว่า
“หน่วยงานทางวิชาการเป็นหน่วยงานรับภารกิจหลักของโรงเรียน วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน อยู่ที่การจัดการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักการ โครงสร้าง และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้” 
  การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะการบริหารงานวิชาการนั้น เป็นตัวชี้ให้เห็นถึง
มาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน”จะเห็นไดว้่า การบริหารงานวิชาการเป็นภาระงานที่ส าคัญ
ที่สุดของการบริหารสถานศึกษา เพราะเป็นงานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพ  
มาตรฐาน และความส าเร็จของสถานศึกษา ทั้งยังแสดงความรู้ความสามารถในเชิงบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาอีกด้วย 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
ค าส าคัญ : บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดองค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่น (ส่วนที่ 3) 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพคนถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้มี
คุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การศึกษาจึงเป็นรากฐานและปัจจัยที่ส าคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มี
ความเจริญงอกงาม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและแก้ปัญหาในสังคมได้ ถ้าทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงแล้ว ความเจริญก้าวหน้า ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเป็นอยู่ของเขาในสังคมจะดีขึ้นดังนั้น ใน
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545 – 2549 ) จึงเน้น “คน” เป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของ
การพัฒนา เพราะเมื่อคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ให้เป็นคนมีความรู้ เป็นคนดี มีสุขภาพอนามัยและจิตใจที่ดี
งาม มีจิตส านึกที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมย่อมท าให้เขาสามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง มีความสุข และร่วมแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ทัดเทียม โดยยังสามารถด ารงความเป็นไทยได้ใน
ประชาคมโลก 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญที่ก าหนดสิทธิให้คนไทยได้รับ
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกส่วนของสังคมมาร่วมจัด
การศึกษา และยังได้ก าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการศึกษาจึงเกิดเป็น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ขึ้น จัดเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาที่เป็นเงื่อนไขให้มี
การปฏิรูปการศึกษาไทย ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญของรัฐบาลในการที่จะวางนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อผลักดันให้เกิด
การปฏิรูป เพื่อให้ผู้เรียนมีความเสมอภาคและมีคุณภาพของชีวิตที่ดี เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตขึ้นมาสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างดี และปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ในโลกที่จะมาถึง เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติ แนวนโยบายดังกล่าวเมื่อน ามาปฏิบัติจะบรรลุผลเพียงใด ต้องอาศัยความร่วมมือกันของ
บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโรงเรียน  
  องค์ประกอบที่มีอิทธิพล ต่อคุณภาพการศึกษาส่วนหนึ่งมาจากการบริหารการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบริหารงานวิชาการการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการที่จะน านโยบาย หลักสูตร แนวปฏิบัติ หรืออื่น ๆ ไปสู่การ
ปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดบุคคลหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการ
จัดการศึกษากล่าวคือจะต้องเป็นผู้น าในการพัฒนาการศึกษาระดับนี้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะที่ประเทศชาติต้องการ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองของงานบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ดังจะเห็นได้จาก กรมสามัญศึกษา 
( 2545 : ข ) ได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ในเอกสารขอบข่ายและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร ซึ่งมี 6 งาน ดังนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการ 
2. การบริหารงานธุรการ 
3. การบริหารงานปกครอง 
4. การบริหารงานบริการ 
5. การบริหารงานโรงเรียนกับชุมชน 
6. การบริหารงานทั่วไป 
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เนื้อเรื่อง 
การบริหารงานวิชาการ เป็นภาระงานที่ส าคัญยิ่งของการบริหารงานการศึกษาดังที่  พนัส หันนาคินทร์ 

(2548 : 235) กล่าวว่า “งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน เป็นชีวิตจิตใจของสถาบันทีเดียว ส่วนงานด้านอื่น ๆ 
เป็นองค์ประกอบที่ท าให้สถาบัน ด าเนินไปด้วยความราบร่ืนเท่านัน้ ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์เป็นเช่น
ไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก” สอดคล้องกับ ภิญโญ สาธร (2548 : 
324) กล่าวว่า ”ผู้บริหารการศึกษาควรรับผิดชอบและเป็นผู้น าในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะ หน้าที่ของ
โรงเรียน คือการให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ ครูใหญ่เป็นผู้น าในด้านวิชาการโดยท างานร่วมกับครู กระตุ้น
เตือน ให้ค าแนะน าและประสานงาน เพื่อประสิทธิภาพทางด้านการสอน” สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ 
(2547 : 104) กล่าวว่า “หัวใจของการบริหารการศึกษา ก็คืองานบริหารด้านวิชาการหรืองานด้านการเรียนการสอน 
ซึ่งผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้ความสนใจอย่างจริงจัง” สอดคล้องกับ เสรี ลาชโรจน์ (2548 : 113) กล่าวว่า
“หน่วยงานทางวิชาการเป็นหน่วยงานรับภารกิจหลักของโรงเรียน วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน อยู่ที่การจัดการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักการ โครงสร้าง และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้” 
  การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะการบริหารงานวิชาการนั้น เป็นตัวชี้ให้เห็นถึง
มาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน”จะเห็นไดว้่า การบริหารงานวิชาการเป็นภาระงานที่ส าคัญ
ที่สุดของการบริหารสถานศึกษา เพราะเป็นงานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพ  
มาตรฐาน และความส าเร็จของสถานศึกษา ทั้งยังแสดงความรู้ความสามารถในเชิงบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาอีกด้วย 
  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหาร  สถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์  
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร  สถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การสอน 
  3. เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกิดประเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง  

 2. ครูผู้สอนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ที่มา : กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 1 - 106) 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 198 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรซึ่งเป็นครูผู้สอน 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2555 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จากตารางส าเร็จรูปของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน จ านวน 132 คน  
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก ่
  1. เพศ จ าแนกเป็น   ชาย  หญิง  
  2. อาย ุจ าแนกเป็น   ต่ ากว่า 30 ป ี, 31 - 40 ปี , 41 - 50 ป ี, 51- 60 ปี  

3. ระดับการศึกษา จ าแนกเป็น  ปริญญาตรี , ปริญญาโท , ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์การสอน จ าแนกเป็น ต่ ากว่า 10 ปี , 11 - 20 ปี , 21 - 30 ป ี, 30 – ขึ้นไป 

 ตัวแปรตาม ได้แก ่
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
3. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 
 

ความเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกเป็น 
1.1 เพศ  
1.2 อายุ  
1.3 ระดับการศึกษา  
1.4 ประสบการณ์การสอน  
 

การบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  
2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
2.3 การวัดผลและประเมนิผลการศึกษา 
2.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้



ระเบียบวิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร การวิจัยครั้งนี้ ประชากรได้ แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 4 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 198 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ ครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใน
แต่ละโรงเรียน โดยการจับฉลากรายชื่อครู ใช้ตารางก าหนดการสุ่มตัวอย่างประชากรของเครซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูผู้สอน จ านวน 132 คน ซึ่งจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แสดงตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางแสดง จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จ าแนกตามโรงเรียน 

โรงเรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประชากร/คน  กลุ่มตัวอย่าง/คน 
1. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพชรบูรณ์ (วังชมภูวทิยาคม)  
2. โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  
3. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 

54 
 

39 
53 
52 

 
 
 
 

36 
 

26 
35 
35 

รวม 198  132 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิดจาก ต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้น า 
  2. น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างแบบสอบถาม ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย
ค านึงถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ในด้านการบริหารงานด้านวิชาการซึ่งเป็นแบบสอบถามดังนี้ แบบสอบถาม
บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาบทบาท
การบริหารงานด้านวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามมีลักษณะตรวจสอบ รายการ (Checklist) 
สอบถามข้อเท็จจริงเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์การสอน  
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ปรับปรุงมาจาก
เครื่องมือของ วิศิษฏ์ ขวัญเมือง (2536) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
12 รายการ รายการละ 5 ข้อ รวมจ านวนทั้งหมด 60 ข้อ โดยก าหนดการให้คะแนน ดังนี้  
  5 หมายถึง ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามความจริง มากที่สุด  

4 หมายถึง ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามความจริง มาก  
  3 หมายถึง ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามความจริง ปานกลาง  
  2 หมายถึง ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามความจริง น้อย  
  1 หมายถึง ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามความจริง น้อยมาก  

 ส าหรับการแปลความหมายข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ก าหนดของ เบสต์              
(Best, 1970 : 232-233) ดังนี้  
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  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 -5.00 หมายความว่าผู้บริหารปฏิบัติงานวิชาการ มากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 -4.49 หมายความว่าผู้บริหารปฏิบัติงานวิชาการ มาก  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 -3.49 หมายความว่าผู้บริหารปฏิบัติงานวิชาการ ปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 -2.49 หมายความว่าผู้บริหารปฏิบัติงานวิชาการ น้อย  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 -1.49 หมายความว่าผู้บริหารปฏิบัติงานวิชาการ น้อยมาก  
ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษานี้ ผู้ศึกษามีวิธีการรวบรวมดังนี้ 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นถึงผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 4 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) โรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านในเมือง) และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยตนเอง จ านวน 132 ชุด 
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยไปรับแบบสอบถามตามโรงเรียนต่าง ๆ มาภายใน 15 วัน ด้วยตนเอง 

  4. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้องและคัดเลือกเอาแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์ไว้เพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล (Statistcal Package for the Social Science) 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยประสบการณ์ในการ
บริหาร โดยการแจกแจงความถี่ คิดเป็นค่าร้อยละ น าเสนอในรูปตาราง 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การก าหนด
นโยบายและการวางแผน การอ านวยความสะดวก การส่งเสริมและสนับสนุน การประสานงาน การนิเทศ ก ากับ 

ติดตามและประเมินผล การบุรงขวัญและก าลังใจ โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                            
มีเกณฑ์ในการให้คะแนนและแปลผลดังต่อไปนี้ 
 3. เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดดังนี้ 

ปฏิบัติมากที่สุด  ก าหนดให้คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติมาก  ก าหนดให้คะแนน 4 คะแนน 
ปฏิบัติปานกลาง  ก าหนดให้คะแนน 3 คะแนน 
ปฏิบัติน้อย  ก าหนดให้คะแนน 2 คะแนน 
ปฏิบัติน้อยที่สุด  ก าหนดให้คะแนน 1 คะแนน 

 4. เกณฑ์การแปลผลโดยการใช้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบทส์ ( ยุทธ ไกยวรรณ์. 2545 : 184) ดังนี้ 
   4.50 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษา อยู่ในระดับน้อย 

1.0 – 1.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านโดยการทดสอบค่า  
(t-test) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ผู้บริหารโรงเรียนได้ทราบถึงบทบาทการบริหารงานวิชาการ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์  
2 ผู้บริหารโรงเรียน สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารงานวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
 
สรุปผลวิจัย 
 การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบถาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า 
  1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  
4. การวัดผลและประเมินผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก  

  5. การพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระดับมาก  
 
กติติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ เล่มนี้ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง จาก ดร.ศศิพร ศรัตรูพินาศ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า เสนอแนะ และตรวจแก้ไข ข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ตั้งแต่
ต้นจนเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไว้เป็นอย่างสูงและ ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าจนสารนิพนธ์ เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์          
(วังชมภูวิทยาคม) ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของ
แบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณ นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ ท่าน ดร.ตวงพล ถนอมสิงหะ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ได้กรุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคุณ ดร.วรการ บุญยังอยู่ ที่ได้กรุณาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ที่ได้กรุณาตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้และขอขอบพระคุณท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้  ที่ได้กรุณาให้ความ
สะดวก ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะและอื่นๆ ในการท าสารนิพนธ์ ครั้งนี้ 
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ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
THE PARENTS’ OPINIONS TOWARD ADMINISTRATION OF BUENGBOON 
SCHOOL BUENGBOON DISTRICT SISAKET PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   เสาวนิตย์  นาคทะเล 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  สันต์ชัย  พูลสวัสดิ์ 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้
ศึกษาได้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่โรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์  
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 156 คน การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตร การค านวณการหากลุ่มตัวอย่าง
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการศึกษา
พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรี
สะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.62 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72 ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.68 ด้านบริหารบุคคล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.52 และด้านบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.47 ตามล าดับ และ 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ต่างกัน โดยรวมความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในส่วน ตามอายุต่างกัน พบว่า โดยรวมความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษา, ผู้ปกครอง 
 
Abstract 

The study parents’ opinions towards school administration of buengboon school 
buengboon district Srisaket Province The purpose of this (1) the study opinions of parents 
towards education school buengboon (2) to compare the opinions of parents towards 
education school buengboon Srisaket Province General information classified by the 
respondents. The study used population samples in this study. The parents of students at the 
school buengboon Sisaket 156 to calculate the sample size used to calculate the formula for 
a sample of Taro Yamane (Yamane) and data were analyzed using a computer program. 
The study 1) Opinion of parents towards education school buengboon. Srisaket Province 
The overall average level of 3.62 is classified as revenue side. The average order from most 
to least include administrative budget. At a high level, averaging 3.72 for the academic 
administration. At a high level, averaging 3.68 administrative personnel. In a very average 
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3. 52 and the General Administration Is moderate, averaging 3.47, respectively, and 2) The 
results of the comparative analysis of the opinions of parents towards education school 
buengboon Offenses by sex, occupation, education level, monthly income, as well as the 
opinions of parents towards education. No difference was statistically significant level .05. 
The age difference between the overall opinion of parents towards education. Difference 
was statistically significant the level .05. The age difference between the overall opinion of 
parents towards education. Difference was statistically significant at level. 05. The age 
difference between the overall opinion of parents towards education. Difference was 
statistically significant .05 level. 
 
Keywords : The school administrators, Parents.  
 
บทน า 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ 
การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542–2552 : 2- 3) การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคนเพื่อพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และคนไทยให้เป็นคนเก่ง คนดีมีความสุข สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความรู้เท่าทันนั้นจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตของคน
ในสังคมยุคใหม่ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545 : 6) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ครู และกระบวนการเรียนการสอน     
การวัดคุณภาพการศึกษาว่าดีหรือไม่ดี แข่งขันได้หรือไม่ได้ ดูได้ที่คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของประชากรไทย    
ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงของระบบการศึกษา เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าพื้นฐานการศึกษาของประชากรไทยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ๆ คุณภาพการศึกษาสู้หลาย 
ๆ ประเทศไม่ได้ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ท าให้ศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศลวดลง (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545: 13 – 14) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของกรม
วิชาการในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2535 – 2540) พบว่า คุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับประเทศมีผลเฉลี่ยค่อนข้างต่ าเกือบทุกด้านในทุกระดับ นอกจากนั้นยังพบว่า คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง แต่ละพื้นที่ของประเทศมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง สอดคล้องกับผลสรุปการรับฟังความ
คิดเห็นและความรู้สึกของประชาชนทั่วไปของโครงการการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ (พ.ศ. 2538 ) 
กระทรวงศึกษาธิการจังจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยเร็ว 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพเริ่มเข้า
มาร่วมกับกระบวนการคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามภาระ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น เอกชน และ หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างเต็มที่สามารถสนองเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรัฐธรรมนูญ แผนการศึกษาชาติ 
และแผนพัฒนาศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ (กรมวิชาการ.2545: 2 -4) และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา      
ที่ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้มีระบบการบริหาร
คุณภาพที่สร้างความมั่นใจพึงพอใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่าผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพ

250



  
การศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี และภายใน 6 ปี นับแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 บังคับให้สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542: 29-31) ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกซึ่งต้องได้รับการประเมินให้แล้วเสร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2548 และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
รอบต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับเรื่องด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้าน
พัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปกครองได้อย่างดี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ ต าบลบึง
บูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัยความ
คิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ           
มีปัจจัยที่ท าให้การบริหารสถานศึกษาส าเร็จได้ก าหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ดังนี้ภาพประกอบที่ 1 

 
 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา 

1. การบริหารการวิชาการ 
2. การบริหารงบประมาณ 
3. งานบริหารบุคคล 
4. งานบริหารทั่วไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์  ต าบลบึงบูรพ์ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัด ศรีสะเกษ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบ
ส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัย ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 465 คน (ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา .ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบึงบูรพ์                 
ปีการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 )  

2. กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบึงบูรพ์ ต าบล บึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 215 คน การค านวณโดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือยอมรับให้มีความ
คลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 และจ าท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) ด้วยวิธีการใช้
ตารางสุ่มตัวเลข การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตร การค านวณการหากลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane) 

 n = 21 e


 

 โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = จ านวนประชากร  
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นก าหนดที่ร้อยละ .05 

 n = 2)05)(.465(1
465


 

 n = 215 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่สร้างขึ้นตาม
แบบ ของ ลิเคิร์ท (Liker) แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์  
ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 4 ด้านคือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และให้ค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
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  ความคิดเห็นมากที่สุด  ให้ค่าน้ าหนักคะแนน  5 
  ความคิดเห็นมาก   ให้ค่าน้ าหนักคะแนน  4 
  ความคิดเห็นปานกลาง   ให้ค่าน้ าหนักคะแนน  3 
  ความคิดเห็นน้อย   ให้ค่าน้ าหนักคะแนน  2 
  ความคิดเห็นน้อยที่สุด  ให้ค่าน้ าหนักคะแนน  1 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
3. สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอร่างเคร่ืองมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 

หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค่าIOC มีค่าเท่ากับ 0.86  

6. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลการ
ทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา 
(Alpha Coefficent) ตามวิธีการของครอบบาค (Cronbach) ค่าความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.89 

7. น าเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วเสนอที่อาจารย์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

8. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
9. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 
10. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
11. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม จัดระเบียบข้อมูล

แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) น าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ 

อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
น าเสนอข้อมูลในตารางประกอบค าบรรยาย ก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินความคิดเห็น และแปลความหมายของข้อมูล
จากระดับคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 

4.51–5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
3.51–4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
2.51–3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
1.51–2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
1.00–1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน บึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ 

อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามขั้นตอนใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way ANOVA) 
และท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Schaffe) น าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐาน 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
1.3 ส่วนเบี่ยงแบบมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
2.1 หาค่าเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญและใช้ค่าดัชนี IOC (Index of Item – Objective 

Congruence) 
2.2 หาอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามโดยวิธี Item – Total Correlation โดยวิธีใช้ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ 
2.3 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แอลฟา (Alpha Coefficaien) ของครอบบาด (Cronbach) 
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกันตามคุณลักษณะส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่า  t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ด้วยค่า F-test หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้
ศึกษาได้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่โรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์  
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 156 คน การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตร การค านวณการหากลุ่มตัวอย่าง
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สรุปผลดังนี้ 

1. ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 123 คนคิดเป็นร้อยละ 57.21 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 42.79 มีอายุ 31 ปี - 40 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 29.77 รองลงมา อายุ 21 
ปี - 30 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 31.63 
รองลงมาปริญญาตรี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 31.16 อาชีพเกษตรกร จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 33.02 
รองลงมาอาชีพรับจ้าง จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 20,000 บาทจ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.09 รองลงมารายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาทจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 28.84 ตามล าดับ 

2. ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรี
สะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.62 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72 ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 
ด้านบริหารบคุคล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.52 และด้านบริหารงานทัว่ไป อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.47 ตามล าดับ 
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3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ 

อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน 
3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ 

อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพศต่างกัน โดยรวมความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา        
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ อายุต่างกัน ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา 
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา         ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อภิปรายผล 

จากศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์  จังหวัด      
ศรีสะเกษ น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์  จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต่างจาก
ผลงานวิจัยของสุภาพร ชัยนาม (2554) ได้ศึกษา ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ผล
การศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนบ้านหนอง
ผักหนอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สรุ ปรายด้าน
ตามล าดับดังนี้ 1) ด้านการบริหารงานทั่วไปมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก 2) ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ใน
ระดับมาก 3) ด้านการบริหารงานการเงิน อยู่ในระดับมาก 4) ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก 

2. ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
สนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก รองลงมา ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และสถานศึกษาสามารถบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งในสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
พัฒนาการของนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ล าดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนียา กาฬพันธ์.(2555 : 58) 
ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนปราโมชวิทยาราม
อินทรา ผลการศึกษา ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานงานโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียน
ปราโมชวิทยารามอินทรา ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนาในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ สนับสนุน
ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และเนื้อหาการเรียนการสอนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามล าดับ 
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3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ การจัดท าและเสนอของบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบทิศทางเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของสถานศึกษา รองลงมา การแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลและจดทะเบียนคุม
ทรัพย์สินตามระเบียบของทางราชการ การจัดท าร่างข้อตกลงผลผลิตของหน่วยงานในสถานศึกษา และก าหนด
ผู้รับผิดชอบเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ การวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้ การเสนอแผนการ
ระดมทุน ทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ล าดับ
สุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเกียรติศักดิ์ นาคสนิท (2558 :50) การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ต่อการบริหารงานของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร ผลการศึกษา ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ด้านงบประมาณ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

4. ด้านบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดท าเอกสารบริหารสารสนเทศข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ภายในโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษามี
การให้ความร่วมมือกับทางชุมชน ครูผู้สอนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง และ จ านวน
ครูผู้สอนเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนแต่ละห้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ขันทอง แสงชาติ(2554:บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5. ด้านบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มี
การส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตน มีเป้าหมายของการจัดการบริหารงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคน เปิดโอกาสให้ครูพ่อแม่ ผู้ปกครองผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรและหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และ ได้พัฒนาระบบงานอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ ความ
ถนัด ความต้องการเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ล าดับสุดท้าย ซึ่งต่างจากผลงานวิจัยของ รุจิรา วิริยะหิรัญ
ไพบูลย์ (2558 : บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว 
จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการ
บริหารโรงเรียนด้านการบริหารงานทั่วไปโดยรวมมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก  

6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบู รพ์ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน โดยรวมความ
คิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วน ตาม
อายุต่างกัน พบว่า โดยรวมความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งต่างกับผลงานวิจัยของ นวรัตน์ ร้อยดาพันธุ์ (2553) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษา ในกลุ่มอ าเภอบ้านหมอบูรพา สพป.สบ.1 ผลการศึกษาพบว่า ผล
การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในกลุ่มอ าเภอบ้านหมอบูรพา สพป.สบ.1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ปกครอง
นักเรียนที่มี อายุ การศึกษาอาชีพ รายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผู้ปกครองนักเรียนที่จ าแนกตามโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรยีนประถมศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้ถึงความจ าเป็นในการใช้การผลิต จัดหาสื่อ             
ในสถานศึกษาสามารถบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น  

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการจัดท าและเสนอของบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบทิศทางเขตพื้นที่การศึกษา และความ
ต้องการของสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง เพื่อ
จัดท าระบบฐานข้อมูลและจดทะเบียนคุมทรัพย์สินตามระเบียบของทางราชการ 

3. ด้านบริหารงานบุคคล ควรมีจัดอบรมด้านพฤติกรรมของบุคลากรครูให้มีความน่าเชื่อถือ ต่อผู้ปกครอง 
4. ด้านบริหารงานทั่วไป จัดให้มีกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตน มีเป้าหมายของ

การจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ         
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นขอผู้ปกครองเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา อื่นๆ  

2. ควรท าการวิจัยในเร่ืองการบริหารสถานศึกษา ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดที่อยู่ห่างไกล มีความ
คิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างตามวัตถุประสงค์ของระบบอย่างไร  

3. ควรมีการศึกษาทัศนคติในการการบริหารสถานศึกษา โดยน าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาระบบ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อต่อไป 
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การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา เขต 3 
 
Academic Affair of School Administrators Affecting Job Performance Behaviors of 
Teachers under the Jurisdiction of Songkhla Primary Educational Service Area Offices 3 
 
ผู้วิจัย   อนุชรา  ยายู่ส๊ะ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย  พูลสวัสดิ์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา          
2) ศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู 4) ค้นหาตัวพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 จ านวน 130 โรง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเคร็จซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan )(ธีวุฒิ เอกะกุล, 2543 ; อ้างอิงจาก Robert V.K. and Earyle W. M. 1970) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .982 สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของพียร์สัน และ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 3) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์          
กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ  
 4) ตัวพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มี 3 ด้านได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา             
ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ซึ่งมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 56.00 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ, พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
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Abstract 
 The objective of this research were to study 1) levels of the academic affair of school 
administrators 2) levels of job performance behaviors of teachers 3) the relationship 
between the academic affair of school Administrators and job performance behaviors of 
teachers 4) predictor variables of the academic affair of school Administrators affecting job 
performance behaviors of teachers under the Jurisdiction of Songkhla Primary Educational 
Service Area Offices 3. The sample of this research were administrators and teachers under 
the jurisdiction of the Office of Songkhla Educational Service Area 3 in the area of 130. The 
researcher selected the sample by opening the sample table of Krachai and Morgan (Krejcie 
& Morgan) (Teerawakakul, 2000; According to Robert V.K. and Earyle W. M. 1970) The 
instrument was a five - rating scale questionnaire with reliability of .928. Data was analyzed 
by using percentage, mean, standard deviation, the Pearson’s product moment correlation 
coefficient and stepwise multiple regression analysis.  
The research were as follow:  
 1) Levels of the academic affair of school Administrators under the Jurisdiction of 
Songkhla Primary Educational Service Area Offices 3 was found at a high level in overall 
and each aspect.  
 2) Levels of job performance behaviors of teachers under the Jurisdiction of 
Songkhla Primary Educational Service Area Offices 3 was found at a high level in overall 
and each aspect. 
 3) The relationship between the academic affair of school Administrators and job 
performance behaviors of teachers under the Jurisdiction of Songkhla Primary Educational 
Service Area Offices 3 was positive with a statistical significance level of .01. 
  4) Predictor variables of the academic affair of school Administrators affecting job 
performance behaviors of teachers under the Jurisdiction of Songkhla Primary Educational 
Service Area Offices 3 were three aspects, including the academic measurement and 
assessment, the development of learning materials, and research to improve the quality of 
education, which had 56 % of predictive power with a statistical significance level of .01 
 
Keyword : Academic affair, Job performance behaviors  
 
บทน า 

ในยุคการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันของโลกที่มีมากขึ้น ท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้ก้าวหน้าสู่
ระบบเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะอย่างเพียงพอ การเตรียมคุณภาพประชากรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจึงเป็นเร่ืองส าคัญ 

การศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพประชากร ซึ่งเป็นรากฐานที่
ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ อุดมการณ์และหลักการส าคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษา
ตลอดชีวิต และการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพและสังคมบูรณาการอย่าง
สมดุล ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคนไทยทั้งปวงมุ่งสร้างพื้นฐานที่ดี
ในวัยเด็ก ปลูกฝังการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถ         
เพื่อการท างานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของ
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ผู้เรียนและตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้ และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ  
 ครูมีบทบาทส าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนของประเทศ มีหน้าที่หลักในการอบรมสั่งสอนและ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน และมีภารกิจอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ครูจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ นอกจากให้ความรู้ทางวิชาการแล้วยังให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์
ต่างๆ รวมถึงการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ครูหลายคนก าลังปฏิบัติหน้าที่การสอนคือหน้าที่หลักบางคนก็
มีหน้าที่อื่นๆ เพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งจะแตกต่างไปตามความรู้ ความสามารถ และความ
ถนัดของครูแต่ละคน ผู้วิจัย จึงสรุปเป็นแนวทางในการเลือกพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้ 3 ด้านดังนี้ 1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน 2) พฤติกรรม
การปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการสอน และ 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง 
 งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาและเป็นหัวใจส าคัญที่จะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
บรรลุเป้าหมาย และงานวิชาการยังเป็นงานหลักเป็นงานส่วนใหญ่ที่สุดของระบบ สถานศึกษาใดที่งานวิชาการ
ก้าวหน้า หรือเป็นเลิศสถานศึกษานั้นมักมีชื่อเสียงเป็นที่นิยม เป็นที่ยอมรับ ดังนั้น การปฏิบัติงานวิชาการเป็นหน้าที่
ที่ส าคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าในการปรับปรุงและสร้าง
คุณภาพงานวิชาการ โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพการเรียนการสอน ผู้น าหรือผู้บริหารแต่ละคนต่างก็มีแบบภาวะ
ผู้น าที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ผู้บริหารบางคนอาจยึดมันแบบหนึ่ง แบบใดไปตลอด ผู้บริหารบางคนอาจจะ
เปลี่ยนแปลงแบบภาวะผู้น าของตน ตามเวลา สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และต าแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ
สอดคล้องกับ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2545: 59) ได้กล่าว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา สถานศึกษาจะมี
มาตรฐานและคุณภาพ พิจารณาจากผลงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา จากการประมวลแนวคิดต่างๆ ของนักวิชาการ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ ขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ โดยใช้ความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป และพิจารณาจากความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล           
4) การวิจัยเพื่อการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการด าเนินการท าวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 
3 โดยมุ่งหวังที่จะศึกษาว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครูหรือไม่ และการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
และเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3  

2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  
4. เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3 อยู่ในระดับมาก 
 2. พฤติกรรมการปฎิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อยู่ใน
ระดับมาก  
 3. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
  4. ตัวแปรพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างน้อย 1 ด้านที่สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3  
ขอบเขตการวิจัย  
1. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
 1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผล
ประเมินผล 4) ด้านการวิจัยเพื่อการศึกษา 5) ด้านการนิเทศการศึกษา และ 6) ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน 2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการ
สนับสนุนการสอน และ 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินการหรือการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของครู ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การนิเทศ การวัดผลและประเมินผล  
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จัดให้คณะกรรมสถานศึกษาและครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร มีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความเหมาะสม การน าหลักสูตรไปใช้มีการจัดท าสาระเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จัดอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ครูได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนด
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งฝึกทักษะกระบวนการคิด เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนจัดหาสื่อการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 1.3 การวัดและประเมินผลการศึกษา หมายถึง การวางแผนการวัดและประเมินผลภายใน
สถานศึกษา จัดหาเครื่องมือใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน จัดท าเอกสารเพื่อใช้ ในการวัดและ
ประเมินผลอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จัดให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัดและประเมินผลเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดและประเมินผลและน าผลไปใชป้รับปรุงการเรียนการสอน มีการปรับปรุง
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพ 
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 1.4 การวิจัยเพื่อการศึกษา หมายถึง การจัดให้มีนโยบายเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยที่ชัดเจน มี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ น าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียนและประสานความร่วมกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 
   1.5 การนิเทศการศึกษา หมายถึง การด าเนินการร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นไปตามขั้นตอนของการท างาน คือ มีการวางแผนการนิเทศ ชี้แจงให้ครูเข้าใจหลักการ
นิเทศ การปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข โดยเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้
เกียรติซึ่งกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในการนิเทศนั้นควรใช้วิธีการที่
หลากหลาย โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 
 1.6 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ หมายถึง การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โดยการศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อ เทคโนโลยี การจัดหาและส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
ที่ทันสมัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ( ICT) ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการผลิตสื่อ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่ทันสมัย และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น และประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
 2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู หมายถึง การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
 2.1.พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน หมายถึง การใช้หลักสูตรจัดกระบวนการเสริมการ
สอน การจัดการเรียนการสอน มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประเมินผล
การสอนเพื่อแก้ไขปรับปรุงส่วนที่บกพร่องให้ดีข้ึน 
 2.2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการสอน หมายถึง การปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนที่ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม การประกวด ส่งเสริม การจัดประสบการณ์ รายงานผลการจัดกิจกรรม
ต่างๆ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในโอกาสต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน มีการรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมงานของบุคคลในชุมชนตามโอกาสอันสมควร 
 2.3 พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาความรู้ วิชาชีพและ
วิธีการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยยกระดับการเรียนการสอน เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ ศึกษาดูงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน น าความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามา
ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัยค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ าเสมอและมีการท าวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 

3. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  4. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 หมายถึง ส านักงานที่รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในเขต
พิเศษ 5 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอ
สะเดา จ านวน 195 โรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารและคณะครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
สงขลา เขต 3 จ านวน 195 โรง 
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กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารและคณะครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสงขลา 
เขต 3 จ านวน 130 โรงเรียน ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเคร็จซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan )(ธีวุฒิ เอกะกุล, 2543 ; อ้างอิงจาก Robert V.K. and Earyle W. M. 1970)  
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังนี้ สรุปประเด็นส าคัญดังนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มีระดับการบริหารงานสูงสุด ส่วนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีระดับการ
บริหารงานต่ ากว่าด้านอื่นๆ ดังตาราง 1  
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที่ การบริหารงานวิชาการ  S.D. ระดับการบรหิารงาน 

1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.16 .388 มาก 
2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.17 .390 มาก 
3 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  4.20 .413 มาก 
4 ด้ า น ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

การศึกษา 
3.94 .442 มาก 

5 ด้านการนิเทศการศึกษา 4.19 .372 มาก 
6 ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 4.06 .402 มาก 

 รวม 4.12 .353 มาก 
      
 2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอนสูงกว่าด้านอื่นๆ ส่วนพฤติกรรม
การปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการสอนมีระดับพฤติกรรมต่ าที่สุด ดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้าน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน X  S.D. 
ระดับ 

ระดับพฤติกรรม 
1. พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน 4.11 0.352 มาก 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการ

สอน 
4.05 0.367 มาก 

3. พฤติกรรมด้านการพัฒนาตนเอง 4.08 0.393 มาก 
 รวม 4.09 0.399 มาก 

  

X
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 3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) ระหว่าง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบว่าการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูง กับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ดังตาราง 3  
ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

X1 1      .636** 

X2 .792** 1     .630** 
X3 .826** .855** 1    .709** 
X4 .741** .779** .753** 1   .667** 
X5 .745** .757** .796** .767** 1  .664** 
X6 .597** .581** .650** .650** .668** 1 .622** 
X .888** .901** .923** .892** .893** .785** .744** 

 **p .01 
 4. การวิเคราะหค์้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  
  4.1 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา(X3), 
ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้(X6) และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X4) ที่ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรม
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ( 2R ) และการทดสอบนัยส าคัญ

ของค่าสัมพันธ์ด้วยค่า F ของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  

ตัวแปร R 2R  Adjusted 2R  SEb F Sig 

(X3) .709 .502 .499 .28238 177.446 .000 

(X3), (X6) .740 .547 .542 .27001 105.782 .000 
(X3), (X6), (X4) .753 .568 .560 .26465 76.124 .000 

    4.2 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไปหาความสัมพันธ์ เพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์ โดยการน าพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
เป็นตัวแปรตาม ตัวพยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนน
มาตรฐาน (β ) ดีที่สุด ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา (X3), ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ (X6) และ
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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เมื่อน าปัจจัยดังกล่าวซึ่งเป็นตัวพยากรณ์ไปสร้างสมการพยากรณ์ สามารถสร้างสมการในรูปของคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Ŷ  = .804 + .382 (X3) +.215 (X6) + .206 (X4)  
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = .396 (X3) + .217 (X6) + .228 (X4)  

ดังตาราง 5 
ตาราง 5 การหาค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของตัว

พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β ) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEb) และ
ค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบ(a) เพื่อสร้างสมการถดถอยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3  

ตัวแปร 
คะแนนดบิ  คะแนนมาตรฐาน 

t Sig 
B Std.Error β  

Constant (a) .804 .223  3.607 .000** 
(X3) .382 .077 .396 4.947 .000** 
(X6) .215 .069 .217 3.126 .002** 
(X4) .206 .072 .228 2.856 .005** 

R =.753, 
2R =.568 , Adjusted 2R = .560 , SEb =.26465, F =76.124 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีประเด็นที่น ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์
และสมมติฐาน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน เช่น ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านการนิเทศการศึ กษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สรรค์สุรางค์ สุไลมาน (2550 : 85 - 89) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า มีการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจึงส่งเสริมให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน การอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการจัดให้มีการนิเทศที่หลากหลาย           
เช่น นิเทศเป็นรายบุคคล ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการสอน การให้ค าปรึกษา 

ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 มีความตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2552 : 30 - 32) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลที่ได้ ไปใช้
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เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน เช่นเดียวกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2553: 166- 167) ที่กล่าวไว้ว่า การวัดและประเมินผลมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนใช้ในการปรับปรุงตนเองต่อครูผู้สอนใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและใช้ปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา  

2. วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน เช่น พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทินกร ชาแท่น (2551: 
บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา อ าเภอตากใบ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา อ าเภอตากใบ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนและมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ  

ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อก าหนดแนวการจัดการเรียนการสอน 
ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ ได้รับเกียรติและการยกย่องจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ซึ่ง
หากครูมีความพอใจในงานของตนเอง ก็จะท าให้ครูเกิดความรักและหวงแหนในวิชาชีพ ส่งผลให้มีการทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในการท างานจะท าให้บุคคล
สามารถท างานได้อย่างมีความสุข ยิ่งมีความพอใจในการปฏิบัติมากเท่าใด การทุ่มเทในการท างานจะมากเท่านั้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ พิชัย ไชยสงคราม (2542: 22- 27) ที่กล่าวว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของครูจะต้องด าเนินงานทั้ง
ด้านการสอนและสนับสนุนสายการบริหาร ด้วยเช่นกัน อาจสรุปความส าคัญได้ว่ า ความพึงพอใจช่วยสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตการท างานที่ตนเองชอบท าให้เกิดความสุขใจ สุขภาพจิตดี และการท างานสร้างความรู้สึกในคุณค่าของ
ตน ตลอดจนตอบสนองความต้องการความส าเร็จได้ เช่นเดียวกันกับ พินิจ สังสัพพันธ์ (2540: 40-56) กล่าวว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เจริญทุกด้านในการเรียนการ
สอนทุกครั้ง ควรให้ผู้เรียนได้ทราบจุดหมายของการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน ให้
ความส าคัญกับนักเรียนโดยเร้าให้นักเรียนได้แสดงออก ได้ปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมในการเรียน ให้ผู้เรียนได้รู้วิธีการ
แสวงหาความรู้และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

3. วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูงกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ก าหนดไว้ว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ ด่านเดชา (2549 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของทักษะการบริหารงานกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่ามี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ เอี่ยม
ลออ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับระดับ
มาตรฐานการเรียนการสอนของครูผู้สอน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในระดับสูง ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน  
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ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูจะต้องอาศัยการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนควบคู่ไปด้วยจึงจะส่งผลให้งานภายในสถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพราะ
การเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ความสามารถในการบริหารกิจกรรมทุกชนิด
ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการเรียนการสอนให้ได้ผลดี ผู้บริหารที่พฤติกรรมเป็น
ผู้น าทางวิชาการจะสามารถส่งเสริม และพัฒนาเป้าหมาย วัตถุประสงค์ทางวิชาการให้เป็นไปตามที่คาดหวัง และได้
มาตรฐาน สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 1) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา จะพิจารณาได้จากผลงาน
ทางด้านวิชาการเนื่องจากงานวิชาการเก่ียวข้องกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา อาจจะ
เก่ียวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น 
 4.วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 
3 ผลการวิจัยพบว่า ตัวพยากรณ์ที่เข้าเป็นอันดับแรกคือ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามล าดับ โดยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และเมื่อน าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไปหาความสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างสมการพยากรณ์ โดยการน าพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 เป็นตัวแปรตาม ตัวพยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) 
และคะแนนมาตรฐาน (β ) ดีที่สุด ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา(X3), ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
(X6) และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(X4) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไพรัช หงส์เทียบ (2549) ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 5 ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านวิจัยเพื่อ
การศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีวามส าคัญยิ่งต่อคุณภาพการศึกษา ช่วยให้สถานศึกษามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ของคนทั่วไป ช่วยให้ครูผู้สอนทราบผลการจัดการเรียนการสอน หาแนวทางแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนน าผลงานวิจัยเสนอเป็นผลการวิจัยทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วย วิจัยจะท าให้ครูผู้สอนได้
รู้ความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อหาทางแก้ปัญหา ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
สถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลที่ได้ ไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 5) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบว่า ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อให้งานวิชาการของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 2. จากผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบว่า ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของครู ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 3. จากผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบว่า ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและประสานความร่วมมือในการศึกษาวิจัย กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น 
 4. จากผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกเพิ่มมากข้ึน 
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ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมลคล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 
The Opinions of Teacher and Student toward Leadership of the school network          
Sing - SiMonKhon, Kanchanaburi Primary Educational Service Area 3  
 

ผู้วิจัย      อลงกต  ทมถา 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร. ปิ่นณิชา  อุตตมะเวทิน     

ภาควิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย
สิงห์ – ศรีมลคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล จ านวน 
1,491 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามจ านวน 315 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน โดยค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
ค านวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test และค่า F – test  
สรุปผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ด้านภาวะผู้น า
สร้างสรรค์ ด้านภาวะผู้น าแบบรับใช้ ด้านภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ ด้านภาวะผู้น าตามสภาพจริง  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่ แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 
Abstract 
 The purposes of the study were the Opinions of the Teacher and Student to 
Leadership of Executive of The school network Sing - Si Mon Khon, Kanchanaburi Primary 
Educational Service Area 3. By personal information. The population of the teacher and 
Student was 315 persons.. The instrument was a questionnaire with three episodes. by a 
Reliability is a set of test queries as well as the alpha. .84. The analysis of the data was 
accomplished by computation of the percentage, mean, and standard deviation, T - test and F 
– test were also computed to test each of the null hypotheses postulated in the study. 
Based on the findings of the study, it was concluded that: 
Conclusded that. 

1. The Opinions of respondents is overall were of high level. The leadership 
Initiative. The leadership Servant. The spiritual Leadership. The Leadership authentic.  

2. The data analysis comparing the different opinions of the respondents by sex, age, 
education and occupation founded that the opinions overall and each aspect is no different. 
 
Keyword : Leadership of Executive 
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บทน า 
 ผู้น าสมัยใหม่จะประสบความส าเร็จได้ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่รุมเร้าอยู่ตลอดเวลา ผู้น าที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถท าให้ผู้ร่วมงานท างานได้อย่างมี
คุณภาพและเต็มความสามารถใน โลกของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าที่สามารถแก้ปัญหาอันอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยการกระตุ้นให้บุคคลอื่นเชื่อถือและยอมรับวิธีการท างานของตน ธงชัย สันติวงษ์. (2550 : 156) 
จากบทบาทที่ส าคัญด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่จ าเป็นต้องมี  เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพ
การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆว่าจะมีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ว่ามีภาวะผู้น าอยู่ในระดับใดในด้านต่างๆ 4 ด้านตามกรอบแนวคิดของ แกร์รี่ ยูคล์ (Gary Yukl. 2010) คือ 
ด้านภาวะผู้น าสร้างสรรค์ ด้านภาวะผู้น าแบบรับใช้ ด้านภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ และ ด้านภาวะผู้น าตามสภาพจริง  

ผลการวิจัยในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และส่งผลดีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ 
– ศรีมงคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
เครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 โดยจ าแนกตาม          
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฏีที่เก่ียวข้องจากนักวิชาการที่เป็นเจ้าของทฤษฏีหลายคนแต่ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ยึดเอาแนวคิดและ
ทฤษฏีเก่ียวกับภาวะผู้น าของ แกร์ร่ี ยูคล์ (Gary Yukl. 2010) มาเป็นตัวก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

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

 

ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 4 ด้านคือ 
 1. ด้านภาวะผู้น าสร้างสรรค์  
 2. ด้านภาวะผู้น าแบบรับใช ้
 3. ด้านภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ  
 4. ด้านภาวะผู้น าตามสภาพจรงิ  
 



วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย

สิงห์ – ศรีมลคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ           
ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง
นักเรียนต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมลคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยจ าแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ข้าราชการครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 11 แห่ง ร่วมประชากรทั้งสิ้น 1,491 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถาม
จ านวน 315 คน จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดเครื่องมื อที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมี 3 ตอน โดยค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะท า
การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ค านวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test 
และค่า F – test  
  
สรุปผล 
  1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการครูและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 11แห่ง ร่วมประชากรทั้งสิ้น 1 ,491 คน 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามจ านวน 315 คน จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ เป็นหญิง 
จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 อายุ 31 - 40 ปีปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 ปริญญาตรี จ านวน 
197 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ครู คศ. 1 และเกษตรกร จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 

2. ความคิดเห็นของข้าราชการครูและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 11แห่ง ร่วมประชากรทั้งสิ้น 1 ,491 คน           
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามจ านวน 315 คน จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก (X = 3.93) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านภาวะผู้น าแบบรับใช้ (X  = 3.96) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านภาวะผู้น าสร้างสรรค์ (X = 3.87)  

2.1 ในด้านภาวะผู้น าสร้างสรรค์ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (X = 3.87) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ (X  = 3.97) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ชอบกล้าน าเสนอความคิดใหม่ๆ (X = 3.74)  

2.2 ในด้านภาวะผู้น าแบบรับใช้ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (X = 3.96) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้เกียรติผู้อื่น (X  = 4.26) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ชอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (X = 3.69)  

2.3 ในด้านภาวะผู้น าทางจิตวิญญาน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (X = 3.96) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คล่องแคล่ว กระชับกระเฉง (X  = 4.11) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ มีความตั้งใจจริง (X = 3.81)  
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2.4 ในด้านภาวะผู้น าตามสภาพจริง โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (X = 3.93) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รู้ข้อบกพร่องของตนเอง ( X  = 4.04) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ มีกรอบมีแผนในการปฏิบัติงาน(X = 3.85)  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของข้าราชการครูและผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ าแนกตาม
เพศ พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของข้าราชการครูและผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จ าแนกตามอายุ พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของข้าราชการครูและผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่กัน 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของข้าราชการครูและผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 

ความคิดเห็นของข้าราชการครูและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมงคล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 11 แห่ง ร่วมประชากรทั้งสิ้น 1 ,491 คน กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบสอบถามจ านวน 315 คน จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก          
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านภาวะผู้น าสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตต์กาญจน์  ปฏิพันธ์ (2555) ได้ท าการศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้บริหารที่มีเพศต่างกันมีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันและ
ผู้บริหารที่มีอายุต่างกันมีประสบการณ์  

ด้านภาวะผู้น าแบบรับใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุวัฒน์ วิภาคธ ารงคุณ (2553) ได้ท าการศึกษาและ
เปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบรับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย พบว่า คุณลักษระภาวะผู้น าแบบรับใช้ ของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คา เบรียล
แห่งประเทศไทยโดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบรับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยตามความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบรับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ด้านภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวรรณ ทิพยเนตร (2555) ได้ท าการศึกษา
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีระดับการแสดงออกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณคือความผูกพันต่อองค์การความพึง
พอใจในการท างานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและผลิตภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อศึกษาเปรียบเทียบ
จ าแนกตามเพศอายุและขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกันทั้งสามกรณี  
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ด้านภาวะผู้น าตามสภาพจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาสินี แสงมุกดา (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนา
เครื่องมือวัดภาวะผู้น าตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ลักษณะพฤติกรรมภาวะผู้น าตาม
สภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 5 ลักษณะพฤติกรรมได้แก่  1) การตระหนักในตนเอง 2) การมี
กฎเกณฑ์ศีลธรรมของตนเอง 3) ความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ 4) กระบวนการที่สมดุลและ 5) การเรียนรู้จากอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ 
– ศรีมลคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้  

1. ด้านภาวะผู้น าสร้างสรรค์ ผู้บริหารต้องกล้าน าเสนอความคิดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
2. ด้านภาวะผู้น าแบบรับใช้ ผู้บริหารควรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น 
3. ด้านภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ ผู้บริหารควรมีความตั้งใจจริงให้มากกว่าเดิม 
4. ด้านภาวะผู้น าตามสภาพจริง ผู้บริหารควรมีกรอบมีแผนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษางานหลักการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสิงห์ – ศรีมลคล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

2. ควรมีการวิจัยแบบผสมคือทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีศึกษาแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
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การบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 3 
 
Research Title The effective of Academic Administration of the school Administrators 
in Suratthani Education Primary service area office 3. 
 
ผู้วิจัย   อัจฉราพรรณ  สุวรรณมุติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต  วิบูลยประพันธ์ 
   ภาควิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 3 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยมีการใช้แบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 157 คน และใช้ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 6 คน ในการตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยแบบสอบถามจะเกี่ยวกับ
สถานภาพการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 3 
ซึ่งประกอบด้วย บริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ (PDCA) ทั้ง 4 ด้าน คือ 1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ          
2. การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 4. การวัดผลและ
ประเมินผลและมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของการบริหารงาน
วิชาการในปัจจุบัน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานการบริหารงานวิชาการในล าดับต่อไป  
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 3 อยู่ในระดับดีมาก เนื่องมาจากงานวิชาการเป็นงานหลักของ
สถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2542 : 9-55) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการบริหารงานวิชาการ คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์ที่จะน าทรัพยากร
ในการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนา หรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ,ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract  
 The purpose of this research was to study the effective of Academic Adminitration 
of the school Administrators in Suratthani Education Primary service area office 3. The 
suggestions on the Survey research were conducted by using questionnaires and qualitative 
research. The researcher collected data from the survey of 157 chief academic and 
administrators. In the in-depth interview, the questionnaire was devoted to the status of The 
effective of Academic Administration of the school Administrators in Suratthani Education 
Primary service area office 3. This consists of academic quality management (PDCA) in all 
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four areas. 1. Planning on the academic work. 2. The implementation of the teaching. 3. 
The administration of the teaching. 4. Evaluation and evaluation and in-depth interviews 
with school administrators on the opinions on the quality of current academic 
administration. To be used as a guideline for the development of the academic management 
system in the next. 

The research found that Quality of The effective of Academic Administration of the 
school Administrators in Suratthani Education Primary service area office 3. Is very good. 
As a result of the academic work is the main work of the school. The school administrators 
must prioritize. The research was consistent with the research of Pichai Sangiamjit (1999 : 
9-55). The use of science and art to bring management resources into the management 
process in the development activities. Or improve the teaching and learning to the 
maximum benefit to students. School administrators must be academic leaders. 

 
Key Word (s) : Academic Administration, Effective of the school Administrators. 
 
บทน า 
 การบริหารงานวิชาการ คือ งานที่มีส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้อง
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือชี้ความส าเร็จและ
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้
ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน งานบริหารวิชาการจะประกอบด้วยงานหลายอย่าง แต่สิ่งส าคัญของงานด้าน
วิชาการ คือ หลักสูตรที่เป็นตัวก ากับงานด้านวิชาการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น าในการน าไปใช้ในแต่ละ
สถานศึกษา ดังนั้น การจัดโปรแกรมการศึกษาจึงขึ้น อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ รวมทั้งผู้เรียนด้วย งานวิชาการจึงถือเป็นหัวใจของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ส่วนงานด้านอื่น ๆ          
ถือเป็นองค์ประกอบที่จะท าให้สถาบันด าเนินงานไปด้วยความราบรื่น ผู้บริหารการศึกษาทุกคนควรจะมีรับผิดชอบ
และเป็นภาวะผู้น าในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือ การให้
ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท างานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครูให้ค าแนะน าครู และประสานงานให้ครู
ทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่า
สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ 
เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจ
ของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเก่ียวข้องทางตรงหรือทางอ้อมและขึ้นอยู่ที่ลักษณะของงานนั้น  
 งานวิชาการ มีขอบข่ายครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผน
เกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริการการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งติดตามผลและสื่อการสอนรวมไปถึงการพัฒนาผู้สอน ตลอดจนการด าเนินกิจการของโรงเ รียน
จะต้องเป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบพิธีการของการเรียนการสอน จ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทุกระยะ ด้วยการจัดเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย บางครั้งก็มีการเพิ่มวิชาใหม่ ๆ เข้า
ไปด้วย ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างแท้จริงนั้น เกิดจากการเรียนการสอน ดังนั้น เมื่อหลักสูตรเปลี่ยนก็จ าเป็นต้อง
อบรมครูตามไปด้วย เพราะการใช้หลักสูตรในโรงเรียนจะมีส่วน เก่ียวโยงไปถึงการจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน วิธี
สอน การใช้อุปกรณ์การสอนและการประเมินผล การบริหารงานวิชาการ ได้แก่ งานควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน 
อุปกรณ์การสอน การจัดการเรียน คู่มือครู การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน          
การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมิน
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มาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพสถานศึกษา สรุปได้ว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจ
ของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงาน
วิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แบบเรียน งาน
การเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา งาน
วางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความส าคัญต่อการสร้างและ
เพิ่มพูนความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล ถือเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ เพราะการศึกษาจะช่วยให้มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเป็น
รากฐานของการพัฒนาทางด้านการเมืองและการปกครองอีกด้วย และเชื่อว่าการศึกษาที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศจะสามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย การบริหารงานวิชาการโรงเรียนนักวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนต่างก็ยอมรับกันว่า
เป็นงานที่ส าคัญที่สุดของการบริหารการศึกษาทุกระดับ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุก
ชนิด ในโรงเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายหลักของ
สถานศึกษาและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้บริหารงานวิชาการในกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างเพื่อ
เป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 จากรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง สาเหตุของปัญหา
อาจสืบเนื่องมาจาก ครูขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน วัสดุประกอบหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การประกันคุณภาพ
การศึกษาการขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ขาดความจงรัก ภักดีต่อโรงเรียน เกิดความเบื่อหน่ายและครูลาออก
จากโครงการ มีส่วนท าให้คุณภาพการศึกษาต่ าไปด้วย ปัญหาการบริหารงานวิชาการเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่
จะต้องบริหารจัดการและให้บริการ สร้างแรงจูงใจ ใช้ภาวะผู้น าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจแก่ครูในการพัฒนา
หลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้การวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการนนิเทศ
ภายในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การวัดประเมินผลการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ 
การท าแผนการจัด การเรียนรู้ การช่วยพัฒนาครูให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะมีอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภาระงานตาม ก าหนดใน
กฎกระทรวง และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โดยค านึงถึงหลักการ
ใน 8 ประการ ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงเป็นส าคัญ และยังมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา
ประเภทที่หนึ่ง ช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาสถานศึกษาประเภท ที่สอง พร้อมทั้งก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศ สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งและที่สอง 
 แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ของชุมชนและ
สังคม อย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการ
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เรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งรวมถึงการเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดย
จัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้
ทุกช่วงชั้น ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและมุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอบข่ายและภารกิจงาน การวางแผนงานด้าน
วิชาการ การจัด การเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาและการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ภาระงานด้ านการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาทั้ง 2 ประเภท ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (1) การ
วางแผนงานด้านวิชาการ (2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา  
 กล่าวได้ว่า หลักการบริหารงานวิชาการในการบริหารงานวิชาการ จะต้องมีหลักการ และวิธี การ
ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ดังนั้น ในหลักการเบื้องต้นของการบริหารจึงต้องมีข้อความ
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ เพื่อยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็น ไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง 
โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียน
มีความส าคัญที่สุด มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเป็น
เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้นทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา และมุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัด
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 น่าจะมี
ปัญหาในเร่ือง การบริหารงานวิชาการที่แตกต่างกันออกไป ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจท าการศึกษาวิจัยในเรื่องการ
บริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย การ
วางแผนและแนวทางในการพัฒนา เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมงานวิชาการแก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  
 2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 
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กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ที่มา : ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  ,การบริหารงานวชิาการ (กรุงเทพก  บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด ,2544 

กระทรวงศึกษาธิการ  ,กรมวิชาการ , “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
เอกสารทางวิชาการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา,2045อัดส าเนา( 

 
วิธีการวิจัย  

เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 
analysis) การวิจัยคร้ังนี้ใช้ประชากรครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการทั้งหมด 157 คน ในการตอบแบบสอบถามและผู้บริหาร
สถานศึกษา ทั้งหมด 6 คน ในการตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยแบบสอบถามดังกล่าวนี ้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ของไลเคอร์ท (Likert’s rating scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณค่าการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนน
ของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

ระดับที่ 1 หมายถึง มีความปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
ระดับที่ 2 หมายถึง มีความปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  
ระดับที่ 3 หมายถึง มีความปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
ระดับที่ 4 หมายถึง มีความปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
ระดับที่ 5 หมายถึง มีความปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยก าหนดให้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ครูหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแยกการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม น าข้อมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัสและท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
spss เพื่อค านวณค่าสถิติ ดังนี้ 
  1. การวิเคราะหส์ถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (frequencies) และร้อยละ 
(%( แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 

การบริหารงานวชิาการอย่างมีคณุภาพ (PDCA( 
1. การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ 
2. การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
4. การวัดผลและประเมินผล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. วุฒิการศึกษาสงูสุด 
4. ต าแหน่งหน้าที ่
5. ประสบการณ์ในการท างาน 



  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 คือ การหาค่าร้อยละ (%( ของค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและ
ค าถามแบบปลายเปิดให้เลือกตอบ โดยแยกหาร้อยละเป็นรายข้อประกอบการบรรยายในรูปแบบตาราง ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาใช้ร้อยละ เพื่อดูการกระจายของตัวแปรและเพื่อน าเสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
หมวดหมู่ของตัวแปร และใช้การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นน าเสนอในรูปตารางประกอบค า
บรรยาย อธิบาย ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) โดยถือว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถาม อยู่ในช่วงใด แสดงว่าการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนอยู่ในระดับนั้นๆ เกณฑ์การวิเคราะห์
ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) มีดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แสดงว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แสดงว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แสดงว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.99 มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
39.49 ซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.20 โดยมีต าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้สอน คิดเป็น
ร้อยละ 94.27 และมีประสบการณ์ในการท างาน ไม่เกิน 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 04.78  
2. ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 3  
 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 3.84, S.D.= 5.71( และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ได้แก่ 1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ ( = 3.,86 S.D.= 
5.68( 2. ด้านการจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ( = 3.80 , S.D.= 5.75( 3. ด้านการวัดและประเมินผล 
และงานทะเบียน ( = 3.80, S.D.= 5.75( 4. ด้านการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ( = 3.78 , S.D.= 5.77( 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีประเด็นต่างๆ ที่จะอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ในด้านระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุดทั้งสี่ด้าน คือ 
ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการจัดด าเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน ด้านการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียน
การสอน และด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ อย่าง
มีคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 อยู่ในระดับดีมาก เนื่อง
มา จากงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 

280



ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2542 : 9-55) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการบริหาร                   
งานวิชาการ คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์ที่จะน าทรัพยากรในการบริหารมาประกอบการตามกระบวน การบริหารใน
การจัดกิจกรรมพัฒนา หรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน โดยมี
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ และถือว่างานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียน ตามงานวิจัย
ต่างประเทศของ มิลเลอร์ (1965 : 168) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของงานวิชาการ ว่างานวิชาการเป็นหัวใจของ
โรงเรียนและที่ส าคัญที่สุดคือการจัดท าแผนการสอน และปฏิบัติตามแผนงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผลและงาน
ทะเบียนนักเรียน โดยแยกตามหัวข้อ ดังนี้ การวางแผนงานวิชาการ (P) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดอาจ
เนื่องมาจากการวางแผนเป็นงานส าคัญอันดับแรกที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งการวางแผนที่ดีถือว่ามีแนวการน าทางที่ดีไป
ด้วย ซึ่งจะน าไป สู่การประสบความส าเร็จได ้ดังนั้น การปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จจะต้องมีการวางแผนที่
ถูกต้องตามขั้นตอน ดังที่ แมสซี และดักลาส (1981 : 220-222) ได้ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนด
เป้าหมาย 2) การค้นหาโอกาสและการพิจารณาถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น 3) การแปลโอกาสให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 4) การเลือกแนวทางที่ดีที่สุดและการก าหนดจุดมุ่งหมาย 5) การตรวจสอบแบบการทบทวน การจัด
ด าเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน (D) และการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน (C) พบว่า มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก อาจเนื่องมาจากความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เพราะเนื่องจากในวงการศึกษาไทยมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่า
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
คน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพืน้ฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ จาก
เหตุจากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้สภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการจัดบริหาร เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการวัดและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน (A) พบว่า 
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ผลเนื่องมาจากสถานศึกษาให้ความส าคัญการวัดและประเมินผลและงาน
ทะเบียนนักเรียนมาก ประกอบกับการเคลื่อนไหวทางหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา รูปแบบการวัดและประเมินผล 
และงานทะเบียนนักเรียนได้มีการปรับรูปแบบประเมินผลรวมทั้งเอกสารงานทะเบียนนักเรียนมีการปรับปรุงรูปแบบ 
ใหม่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดระบบการรายงานผลการเรียนกลางขึ้น
ส าหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียน เพื่อการจัดสรรโอกาส ในการศึกษาต่อ มาตรา 26          
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นรายระบบผลการเรียน 8 ระดับ  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการบริหารงานวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหาร
สถานศึกษา (Indepth Interview) โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และเคย
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาก่อน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาน้อย 5 ปีขึ้นไป 
จ านวน 6 คน มาท าการสัมภาษณ์เชิงลึกและได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้าน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis ปรากฏผล ดังนี้ 
 1. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการ ในปัจจุบัน 
โดยส่วนใหญ่ ผู้บริหารให้ความเห็นตรงกันว่า งานวิชาการ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สภาพ
งานวิชาการ โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับดี ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีการวางแผนด้านวิชาการ โดยอาศัย
ข้อมูลและก ากับดูแลบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน 

281



 2. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องมุมมองของผู้บริหารต่อ  การก าหนด
นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิชาการ โดยส่วนใหญ่ ผู้บริหารให้ความเห็นตรงกันว่า รัฐบาลควรมีการก าหนด
นโยบายและทิศทางในการจัดพัฒนางานด้านวิชาการที่ชัดเจนและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 3. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องผลการด าเนินงานวิชาการมีคุณภาพมาก
น้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่ ผู้บริหารให้ความเห็นตรงกันว่า ผลงานด้านการด าเนินทางวิชาการยังไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร อยากให้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานด้านวิชาการให้ดีขึ้นกว่านี้ เพราะงานวิชาการ คือ ตัวชี้วัด
คุณภาพการศึกษาของเด็กไทย 
 4. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ ผู้บริหารมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เล็งเห็นว่างานวิชาการมีความส าคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก็จริง แต่เพราะหัวใจของงานวิชาการไม่ได้อยู่ที่รูปแบบ แต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่มาท า
หน้าที่ด าเนินการว่าได้ให้ความส าคัญกับงานวิชาการมากหรือน้อยเพียงใด 
 5. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง จุดเน้นของการบริหารงานวิชาการ 
ประกอบด้วย โดยส่วนใหญ่ ผู้บริหารให้ความเห็นตรงกันว่า ควรเน้นให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน
วิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้พัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 6. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ือง แนวทางพัฒนาการบริหาร งานวิชาการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่ ผู้บริหารให้ความเห็นตรงกันว่า ควรมีการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย มีการจัดระบบวิสัยทัศน์และจุดเน้นของสถาน ศึกษาให้ตรงจุด มีการสร้างแหล่งเรียน
ภายในโรงเรียนและจะต้องมีการนิเทศ ติดตามภายในเพื่อตรวจสอบและประเมินผล เพื่อน าไปปรับปรุงการเรียน
การสอนในล าดับต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัด สุราษฎร์ธานี 
โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน 
  2. ควรท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนโดยแบง่เป็นเขตพื้นที่
การศึกษา 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 
ADMINISTRATOR’S DESIRABLE CHARACTERISTICS IN THE OPINION OF THE 
TEACHERS IN SATRI ANGTHONG SCHOOL, UNDER THE SECONDARY 
EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 5 
 
ผู้วิจัย    เอกชลิต  ภู่งามโชติสิน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.ปิ่นณิชา  อุตตมะเวทิน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู

โรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามอายุและประสบการณ์ในการทํางาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู 
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จํานวน 176 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 135 คน โดยคํานวณตามสูตรของ Yamane เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 
0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมมั่น 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way Anova) และการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)   
ผลการวิจัยพบว่า  

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใน 4 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะการบริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
และ ด้านบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกด้าน ยกเว้น ด้านทักษะการ
บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม             
ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านทักษะการบริหาร ตามลําดับ 

2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

 2.1 จําแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในรายด้าน 
พบว่า ด้านทักษะการบริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ไม่แตกต่างกัน ส่วน ด้านคุณธรรม จริยธรรม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2.2 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง ที่มีประสบการณ์ในการ
ทํางานต่างกัน มีทัศนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ในรายด้าน พบว่า ด้านทักษะการบริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ / ผู้บริหารสถานศึกษา / ทัศนคติ 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the desired characteristics of an 

administrator, according to the opinions of the teachers at Satri Angthong School (Secondary 
Educational Service Office Area5) and to compare those desired characteristics by age and 
work experience. The sample group for this study was comprised of 135 of the 176 total 
teachers from Satri Angthong School. In selecting members of the sample population, the 
researcher used an extrapolation from Taro Yamane’s table. The instrument used for collecting 
data was a five-level questionnaire. The Item-Objective Congruence Index (IOC) fell between 
0.67-1.00, and the reliability was at 0.90 Data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, F-test, One-Way Analysis of Variance and LSD (Least Significant 
Difference) matched-pair comparison. 
The findings of this research were as follows :  

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

2. A comparison of the desirable characteristics of administrators according to age and 
work experience shows the following results: 

 2.1 The opinions of the teachers surveyed did not significantly differaccording 
to age in terms of administrative skill, human relations and personality. Age difference only 
appeared to be a factor in terms of ethics. 

 2.2 The opinions of the teachers surveyed did not significantly differ according 
to work experience in terms of administrative skill and human relations. Age difference only 
appeared to be a factor in terms of ethics and personality. 

 
Keywords : Desirable Characteristics / School administrators / Attitude 
 
บทน า 

การศึกษา หมายความถึง การเล่าเรียน การฝึกฝน การอบรมคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ
ดํารงชีวิต (นิพนธ์ กินาวงศ์, 2543 : 1) การศึกษาเป็นกลไกพื้นฐานของการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือเพื่อเตรียมคนและ
สังคมให้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาประเทศ ดังนั้นคุณภาพการจัดการศึกษาจึงเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุด
ประการหนึ่ง ที่จะสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคม การจัดการศึกษาให้ประสบ
ความสําเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2545 : 5) กล่าวไว้ว่า สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สําคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถวางรากฐานของชีวิตที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
ประเทศ สถานศึกษายังเป็นหน่วยงานที่นําเอานโยบายและหลักการทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการบริหารงาน สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 3) ได้กําหนดว่า การบริหารสถานศึกษาคืองานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุ
คลที่จะต้องมีคุณลักษณะที่เพียบพร้อมด้วยเรื่องของศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยเหตุนี้ผู้บริหาร
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สถานศึกษาซึ่งเป็นผู้นําของสถานศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญต่อการจัดการศึกษา เป็นผู้นําให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามความต้องการ ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้นําสถานศึกษา จึงเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะประสานและขับเคลื่อน เพื่อนํา
องค์กรให้มีความก้าวหน้า และในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นผู้นําที่ดี ก็จะไม่สามารถ
พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า การจัดการศึกษาก็ไม่ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกัน ดังที่ รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (2544 : 
9-10) ได้กล่าวว่า ในหลายประเทศ มีการดําเนินยุทธศาสตร์ที่จะให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เช่น สหราชอาณาจักร ได้ระบุถึงผู้จะเป็นผู้บริหารโรงเรียนว่า จะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการสูง มีประสบการณ์มา
นาน และมีผลงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณชน เช่นเดียวกับประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสิงคโปร์          
ที่ให้ความสําคัญของผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การนํานวัตกรรมมาใช้เพื่อความเป็นเลิศให้เกิดแก่
ผู้เรียน และเชื่อว่าผู้บริหารเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา นักวิชาการหลายท่าน
มีความเห็นตรงกันว่า ความสําเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็น
ตัวแปรสําคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สอดคล้องกับวิชัย แหวนเพชร (ออนไลน์,2560) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีคุณลักษณะที่
จําเป็นในการบริหารที่ถูกบ่มเพะด้วยประสบการณ์ส่วนหนึ่งและต้องได้รับการลับให้คมด้วยการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
เพื่อเข้าสู่การบริหาเป็นนักบริหารที่แท้จริง มีความตระหนักในบริบทของการเป็นนักบริหารทั้งด้านความรู้ การศึกษา 
บุคลิกภาพ คุณธรรม และพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ดังคํากล่าวที่ว่า พัฒนาชาติให้พัฒนาคน พัฒนา
คนให้พัฒนาการศึกษา พัฒนาการศึกษาให้พัฒนาผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์  

ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอน ได้สังเกตการบริหารงานจากผู้บริหารหลายท่านซึ่งมีความสามารถในการบริหาร
แตกต่างกัน ซึ่งบางโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ปกครองและบางโรงเรียนยังต้องมีการพัฒนาในการบริหารงาน 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพื่อให้ทราบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของครูโรงเรียนสตรี
อ่างทอง เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบ สรุปเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาปรับปรุงคุณลักษณะให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ และสามารถนําเอา
ผลการวิจัยนี้ เป็นแนวทางในการนําไปใช้ในการพัฒนา การกําหนดนโยบายและหลักการ ในการคัดเลือกสรรหาบุคลากร
ที่จะเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะการบริหาร ด้านบุคลิกภาพและด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จําแนกตามอายุและประสบการณ์ในการทํางาน 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามคุณลักษณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 
(2542 : 17) กําหนด ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ และ         
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 
   
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากร โรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 176 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เนื่องจากประชากรมีจํานวนที่แน่นอน (Finite population) ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยา
มาเน่ (Yamane) ในการคํานวณ (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย,์ 2546 : 129-130) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
เป็นแบบสอบถาม (queestionnaries) ประเภทคําถามปลายปิด (closed form) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วยการหาค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) วิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง ใช้
ทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะครูผู้สอนในโรงเรียน
สตรีอ่างทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จําแนกตามอายุและประสบการณ์ในการทํางาน โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way Anova) ด้วยการทดสอบค่า F (F-test) วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป 

 
ผล/สรุปผล 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  

จากผลการวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 อยู่ในระดับมากที่สุด แต่ถ้าพิจารณาในแต่ละด้านจะเห็นได้ว่าด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวม อยู่ระดับ มากที่สุด โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยแต่ละหัวข้อจากมากไปน้อย ดังนี้  
1) มีความยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต 2) การรักษาความลับของทางราชการ 3)  มีความรัก ศรัทธาในอาชีพ
,ปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4) ครูไม่ประพฤติผิดศีลธรรมและจารีตประเพณี 5) สร้างความ

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. อายุ 
2. ประสบการณ์ในการทํางาน 

 
 
 
 
 
 

คุณลั กษณะที่ พึ ง ป ระส งค์ ขอ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาตามทัศนะของครู  โรงเรียนสตรี
อ่างทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ในด้าน  
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
- ด้านทักษะการบริหาร 
- ด้านบุคลิกภาพ  
- ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

สถานศึกษาตามทัศนะของครู
อ่างทอง



สามัคคีในหมู่คณะ,มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 6) มีความรัก, เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น 7) ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 8) ประหยัด อดออม มัธยัสถ์ประพฤติ ด้านทักษะการบริหาร ในภาพรวม อยู่
ระดับ มาก โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยแต่ละหัวข้อจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถมองเห็นภาพใน
อนาคตของโรงเรียนได้ 2) มีการกําหนดนโยบาย และการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 3) สามารถประเมิน
และวิเคราะห์ปัญหาของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 4) การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมใช้ระบบการทํางานเป็นทีม 5) มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง , สนับสนุน กระตุ้นให้บุคลากรทํางานด้วยความเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ 6) สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและประสบผลสําเร็จ 7) นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ประโยชน์ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ,มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 8) สามารถบริหารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวม อยู่ระดับ มากที่สุด โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยแต่ละหัวข้อ จาก
มากไปน้อย ดังนี้ 1) มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส,รู้จักให้อภัย ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น 2) มีปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาด
ในการพูดคุยและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) มีน้ําใจให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ
,เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีศิลปะและมีประสิทธิภาพ 4) สามารถสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี 5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งต่างๆได้ดี, เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ไม่ถือตัวและวางอํานาจ 6) เป็นกันเอง ไม่ถือตัว เสมอต้นเสมอปลาย 7) มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบคุคลภายในองค์กร 8) เป็นผู้มีความอดทนต่อความยากลําบาก กริยาท่าทางและการ
กระทําของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 9) สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 10) 
ให้เกียรติยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชา และด้านบุคลิกภาพ ในภาพรวม อยู่ระดับ มากที่สุด โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ย
แต่ละหัวข้อจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) มีลักษณะการเป็นผู้นํา 2) แต่งกายเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะ 3) กล้าคิด 
กล้าแสดงออกในสิ่งทีถูกต้อง เหมาะสม 4) มีความขยันหมั่นเพียรการทํางาน, สามารถควบคุมอารมณ์ได้ 5) มีสุขภาพดี
ทั้งกายและจิต,รู้จักวางตัวได้อย่างเหมาะสม 6) มีความสุขุม รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วนในการทํางาน 7) ใช้คําพูดสุภาพ 8) 
มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 9) มีความคล่องแคล่วว่องไว 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จําแนกตามอายุและประสบการณ์ในการทํางานพบว่า ด้านคุณลักษณะด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (


X  =4.61, SD=0.57) รองลงมาได้แก่ด้านบุคลิกภาพ  

(


X  =4.56, SD=0.58) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (


X  =4.54, SD=0.62) และด้านทักษะการบริหาร (


X  =4.22, SD=0.66) 
ตามลําดับ 

ในการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยการจําแนกตามอายุ พบว่า ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง ที่มีอายุ
ต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านทักษะการบริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านบุคลิกภาพ ไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม แตกต่างกัน และโดยการจําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน พบว่าครูโรงเรียนสตรี
อ่างทอง ที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีทัศนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทักษะการบริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ทําให้ทราบถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีประเด็นที่จะนํามา
พิจารณา ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ทั้ง 4 ด้าน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารที่จะประสบความสําเร็จในการบริหารงานควรจะต้องมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถในด้านการบริหาร มีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับ นิตยา ฤทธิ์อินทร์ (2551 : 22) ได้ศึกษา
คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทรรศนะของครู ในอําเภอหัวหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมครูในอําเภอหัวหินมีทรรศนะต่อคุณลักษณะผู้บริหารที่พึง
ประสงค์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านทักษะการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ 
และด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในรายด้าน พบว่า  

2.1 ด้านคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามทัศนะของครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง พบว่า 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ การยึดมั่นในการประกอบ
อาชีพสุจริต ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีความต้องการมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ครูส่วนใหญ่ให้ความสําคัญการความประพฤติ
ในด้านอาชีพมาก ซึ่งความสุจริต คือ ความประพฤติชอบ ความประพฤตดี มีความเมตตาและกรุณา มีสารประโยชน์ ไม่
คิดร้ายต่อผู้อื่น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาชีพที่สุจริต คือ อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ไม่
เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และต้องคํานึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม ดังนั้นผู้บริหารที่ยึดมั่นในการประกอบอาชีพ
สุจริต จะต้องไม่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิด หากประกอบอาชีพโดยไร้จริยธรรมผล เสียหายจะตกอยู่กับสังคม
และประเทศชาติ กรมประชาสัมพันธ์ (ออนไลน์,2560) ได้กล่าวว่า ความสําคัญของจริยธรรมในการประกอบอาชีพ            
1) ช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพแต่ละสาขาได้ใช้วิชาชีพในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 2) ช่วยควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชพีทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสํานึกในหน้าที่และมี
ความรับผิดชอบในงานของตน ดังนั้น คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นคุณสมบัติประการแรกที่สามารถสร้าง
ความศรัทธาให้เกิดกับบุคคลอื่น ซึ่งได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรง
สวัสดิ์ แสงมณี (2553 : 59) ได้วิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ในรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการบริหาร 
ด้านภาวะผู้นําและด้านวิชาการ พบว่าค่าเฉลี่ย ด้านคุณธรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด อาคม คล้ายกองนา (2550 : 92) ได้
ทําการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านคุณธรรรม 
จริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ  
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2.2 ด้านทักษะการบริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มากที่สุดในด้านนี้ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถมองเห็นภาพในอนาคตของโรงเรียน
ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นคุณสมบัติของผู้บริหารที่สามารถมองเห็นภาพใน
อนาคตของสถานศึกษาที่ต้องการจะให้เป็นไปได้อย่างชัดเจน โดยภาพนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา          
มีความเป็นไปได้ และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะนําสถานศึกษาให้บรรลุความต้องการ วิสัยทัศน์ช่วยสร้างความ
ผูกพันและร้อยรัดพลังของสมาชิกเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จะสามารถสร้างวิสัยทัศน์ให้กับองค์กร 
และเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นสภาพที่เป็นจริง มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดคืออะไร จะต้องทําอะไร 
และทําอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น วิสัยทัศน์ที่แจ่มแจ้งชัดเจนนั้นมาจากการเข้าใจองค์กรอย่างถ่องแท้และลึกซึ่ง 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2538 : 6) ได้กล่าวว่า งานวิจัยและวรรณกรรมต่างๆ ได้ยืนยันว่า วิสัยทัศน์เป็นสิ่งจําเป็นและ
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของผู้บริหาร อนึ่งการบริหารงานให้ประสบความสําเร็จนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมี
ทักษะการบริหารด้านอื่นๆผสมผสานกันเพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ในด้านทักษะการบริหารจึงมีความสําคัญมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกิตติมา ปรีดีดิลก (อ้างถึงใน
บรรเจิด อินทร์กล่ํา 2549 : 37) กล่าวว่า ทักษะทางการบริหาร หมายถึง ความรู้ ความชํานาญและความสามารถ ในการ
ดําเนินกิจกรรมการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ พรพิมล นิยมพันธุ์ (2550 : 34) กล่าวว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนางานด้านต่างๆภายในสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้ง
ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสามารถในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง
ในสถานศึกษาและในชุมชนมาช่วยจัดการศึกษาให้บรรลุผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ บริดจ์ (Bridges. 1992 : 669 ; 
อ้างถึงในสุดใจ ศิริสมบัติ 2550 : 63) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของโรงเรียนกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
โรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และยังพบว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
โรงเรียน สามารถท้าทายประสิทธิผลของโรงเรียนได้  

2.3 ด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามทัศนะของครู โรงเรียนสตรี
อ่างทอง ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักให้
อภัย ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น มีความพึงประสงค์มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ จากการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของผูผู้้บริหาร 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพบปะสัมพันธ และประสานกับบุคคลหรือตัวแทนหนวยงานตางๆ ดังนั้น การมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
ยิ้มแยมแจมใสของผูบริหารยอม หมายถึง การสรางสัมพันธภาพที่ดี อันนํามาซึ่งความประทับใจและความเขาใจที่ดีใน
การปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งยังเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคดานมนุษยสัมพันธจึงเปนสิ่งสําคัญในการผลักดัน ใหงานประสบ
ผลสําเร็จ ส่วนการรู้จักให้อภัย ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น เป็นสิ่งที่ควรยึดปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน ในสังคม การให้อภัยเป็น
คุณธรรมสําคัญอย่างหนึ่งในมนุษย์ ศาสนาอิสลามถือว่าการให้อภัยนั้น เป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากสังคมมนุษย์
เป็นสังคมที่หลากหลายย่อมต้องมีการละเมิด การเบียดเบียนและการกระทบกระทั่งกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการให้
อภัยกัน จึงเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีแต่ความสงบสุขและความสมานฉันท์ คนที่ให้อภัยก็มี
ความสุขและคนที่ได้รับการให้อภัยก็มีความสุขเช่นเดียวกัน ดังคํากล่าวที่ว่า “ผู้ฉลาดย่อมไม่โกรธ ผู้ที่จะประสบ
ความสําเร็จต้องรู้จักให้อภัย”สอดคลองกับแนวคิดของ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544 : 21-22) ที่วาผูนําที่ดีจะตองมี
มนุษยสัมพันธที่ดี สอดคลองกับแนวคิดของ สมพร สุทัศนีย (2544 : 15-18) ที่วา ผูบริหารใชเวลา รอยละ 50-75 ของ



การทํางานที่เกี่ยวของกับคน ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้กลวิธีในการสรางมนุษยสัมพันธ เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจ
สามารถทํางานจนบรรลุเปาหมายได นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงาน วิจัยของ นิตยา ฤทธิ์อินทร์ (2551: 51) ได้ศึกษา
คุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามทัศนะของคร ูในอําเภอหัวหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ ด้านมนุษยสัมพันธ อยู่ในระดับเห็นด้วย มากที่สุด ธิติมา เอมะ (2554: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา รายด้าน เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการบริหารงาน ด้านความเป็นผู้นํา ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และด้านวิชาการ  

2.4 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ด้าน บุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การมีลักษณะการเป็นผู้นํา 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลิกภาพของผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การบริหารองค์กร ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีบุคลิกภาพที่สามารปรับตัว ให้เข้ากับยุคสมัยได้ดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุษบา คํานนท์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในทัศนะของครูโรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความเป็นผู้นํา มีความพึง
ประสงค์ มากที่สุด ถวิล มาตรเลี่ยม (2544: 121-123) กล่าวว่า ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองเปนผูที่มีบุคลิกภาพดี 
โดดเดน สอดคลองกับเต็มสิริ ทิพย์จันทา (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นํา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามทัศนะของครูในโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม           
ด้านทักษะการบริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านบุคลิกภาพ จําแนกตามอายุและประสบการณในการทํางาน สามารถ
อภิปราย ผลการวิจัยไดดังนี้ 

3.1 จําแนกตามอายุ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ น้อยกว่า 30 ปี 30-40 ปี และ 40 ปี ขึ้นไปพบว่า
คุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามทัศนะของครูในโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านทักษะการบริหาร ด้ามนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนเห็น ว่าระดับช่วงอายุ ไม่มีผลต่อ
ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า ทุกคนในสถานศึกษามีความเห็นในลักษณะ
เหมือนๆกัน นอกจากนี้แล้ว ผู้บริหารสถานศึกษายังได้รับการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งได้
ผ่านการอบรมพัฒนาตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง และจากการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้ ผู้บริหาร
ได้รับการประเมินความรู้และประสบการณ์ ผ่านการอบรมเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตําแหน่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าวไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเต็มสิริ 
ทิพย์จันทา (2553: บทคัดย่อ) ได้การวิจัยเร่ือง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 



ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นํา โดยจําแนกตามอายุ ผลการวิจัย พบว่า ครูที่มีอายุต่างกันมีความเห็นทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส่วนคุณลักษณะด้าน คุณธรรม จริยธรรม เมื่อจําแนกตามช่วงอายุ กลับมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับ อุมาพรรณ ทรงวิวิฒน์ (2556 : 90) ได้ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย จํานวน 352 คน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณธรรม 
จริยธรรม จําแนกตามอายุ ที่แตกต่างกัน พบว่า คุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ครูอายุที่แตกต่างกัน ต่างก็มีประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ดังนั้นทัศนะ ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จึงมีมุมมองแตกต่างกันไป 

3.2 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ น้อยกว่า 10 ปี 10-20 ปี และ 20 ปี
ขึ้นไป พบว่าคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามทัศนะของครูในโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีทัศนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม และ ด้านทักษะการ
บริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบัน
ผู้บริหารสถานศึกษาได้บริหาร ได้กําหนดแผนงานและโครงการใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล และก้าวทันต่อ
วิทยาการใหม่ๆ ที่มีต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และส่งเสริม ให้โอกาสทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ให้เกียรติ และมีความเป็นกันเองแก่ผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ ให้กําลังใจและยอมรับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีเหตุผล และยุติธรรม นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ในการบริหารได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งตาม สื่อออนไลน์ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจน
งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของบุคคลต่างๆ อันเป็นข้อมูลสําคัญที่จะ
ช่วยให้ผู้บริหารนําไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนั้นจึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทัศนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง ในภาพรวมและรายด้าน ด้านทักษะการบริหารและด้านมนุษยสัมพันธ์ ไม่แตกต่าง กัน 
สอดคล้องกับ ทรงสวัสดิ์ แสงมณี (2553 : 59) ได้ทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
ต้องการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความสามารถในการบริหาร 
ด้านภาวะผู้นํา และด้านวิชาการ เมื่อจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า ประสบการณ์น้อยและประสบการณ์
มาก ไม่แตกต่างกัน เพิ่มศักดิ์ เพิ่มประยูร (2552 : 65-66) ได้ทําการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี จําแนกตามประสบการณ์ พบว่า 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านบุคลิกภาพ เมื่อจําแนกตาม
ประสบการณ์พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่งสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เมื่อมีประสบการณ์ในการ
ทํางานเพิ่มขึ้นทําใหทัศนะที่มีตอคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ            
รุ่งกานต์ มณีฉาย (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น
ทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนก
ตามประสบการณ์ในการทํางาน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ด้านบุคลิกภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ควรหาแนวทางให้กับผู้บริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

2. ควรมีการกําหนดแผน กําหนดนโยบายและจัดการบริหารภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาของเอกชน 

2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
3. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริง ควบคู่กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู เพื่อให้ทราบถึงจุดที่ควรพัฒนาอันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ตรงจุดและเหมาะสมต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารการศึกษา
ในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS AND 
THE SATISFACTION OF TEACHERS IN SCHOOL TOWARD 
ADMINISTRATION OF SCHOOL IN MAETAENG DISTRICT UNDER CHIANG 
MAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 
ผู้วิจัย   เอกราช  สุริยมณฑล 
  สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สมเกียรติ์  บุญรอด 
  ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถาน ศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอน ในโรงเรียนอ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จ านวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นที่ 
0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่าทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
จ าแนกตามรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารในโรงเรียนอ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่าใน
ภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ในภาพรวม
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร 
อยู่ในระดับสูง  
 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์, ภาวะผู้น าของผู้บริหาร, ความพึงพอใจของครู 
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Abstract 
The objectives of the study were to investigate the level of leadership of school 

administrators in Mae Taeng District under Chiang Mai Primary Educational Service Area 
Office 2; to investigate the teacher’s satisfaction level toward the school administrators in 
Mae Taeng District under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2; and to 
investigate the relationship between the leadership of school administrators and the 
satisfaction of teachers in school toward the administration of School in Mae Taeng District 
under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2. A sample was selected from 
180 teachers in school in Mae Taeng District under Chiang Mai Primary Educational 
Service Area Office 2. The instrument used was the questionnaire α=0.87. Data were 
analyzed by using statistical tool included percentage, mean and standard deviation and 
correlation coefficient of Pearson. 
The research results revealed that; 

1. The level of leadership of school administrators in Mae Taeng District under 
Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2 was high level in every aspects. 

2. The level of satisfaction of teachers in School administration of school in Mae 
Taeng District under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2 was high level 
in Mae Taeng every aspects.  

3. The relationship between Leadership of school administrators and satisfaction of 
teachers in school administration of School in Mae Taeng District under Chiang Mai 
Primary Educational Service Area Office 2 found that the positive correlation were 
statistically significant at the .01 level as high levels. 

 
Keywords : relationship, Leadership of school administrators, satisfaction of teachers  
 
บทน า 

ในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกคนตื่นตัวกันมากทั้งผู้บริหาร ครู
อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนและสังคม โดยมากจะมุ่นเน้นในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างทางการบริหาร 
การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปครูและลงไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อไปสู่เป้าหมายด้านคุณภาพ
การศึกษาให้ทัดเทียมกับสากลเพื่อไปสู่เป้าหมายด้านคุณภาพทางการศึกษารวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
ทัดเทียมกับสากล ตามพระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ  งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง แต่ทั้งนี้สิ่งที่จะท าให้
การปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จได้แก่ผู้บริหารในฐานะผู้น าที่ต้องน า  การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปสู่ความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ ความคิดที่ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑ์เดิม
เพื่อประยุกต์ให้เกิดความก้าวหน้ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัย มาตรฐานที่ 10 ก าหนดไว้ว่า ผู้บริหาร
มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ คือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์ผู้ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารมีความเป็น
ประชาธิปไตย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 15) 
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การบริหารสถานศึกษา เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องการจัดระบบการศึกษาเพราะเป็นเรื่องที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์การที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จของ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ในมาตรา 39 ว่า      
ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้  4 ด้าน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553 : 14) คือ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหาร
งบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหารทั่วไป 

ผู้บริหารนับว่ามีความส าคัญต่อการจัดการทางการศึกษา  ผู้บริหารเป็นผู้น าจะส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปคุณลักษณะของผู้บริหารจัดการ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี        
มีบุคลิกภาพดี มีความคิดรเิร่ิม รู้จักปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ มีความเข้าใจบุคลิกทั่วไปและ
เข้าใจสังคมได้ดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานได้ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
และยอมรับนับถือ ผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและความยุติธรรม  ลักษณะดังกล่าวไม่ได้หากันได้ง่ายๆ                    
ในสถานศึกษา ที่หายากยิ่งกว่านั้น คือ ภาวะผู้น า หรือความป็นผู้น า (ธร สุนทรายุทธ, 2550 : 325) 

ภาวะผู้น าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพดังที่  ลิแพมและฮอช 
(Lipham and Hoch, 1974 : 34 อ้างถึงใน อุบล โสภาภาค, 2549 : 2) ชี้ให้เห็นว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จลุล่วงของโครงการต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้น าที่ดีนั้นเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องส่งเสริมให้เกิดระบบความ
ร่วมมือในองค์การ ท าให้บุคลากรมีความยินดี เต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ว่า ความพึงพอใจในการ
ท างานของครูมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับพฤติกรรม การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารถือว่าเป็น
บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการน าพาการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ผู้บริหาร ยังเป็นผู้สร้างค่านิยม แรง
บันดาลใจและความเชื่อ รวมทั้งต้องสื่อสารแก่นของค่านิยมและความเชื่อดังกล่าวสู่  ผู้ตาม ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์        
มีลักษณะการท างานเป็นทมี มีการประสานความร่วมมือมีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความรู้ทางการศึกษาเป็นอยา่งดี 
และต้องมีกระบวนการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของผู้ตามอย่างเหมาะสม 

จากภาวะผู้น าตามแนวคิดทฤษฏีของบาส (Bass, 1985, อ้างถึงในอุบล โสภาภาค, 2549 : 14) ชี้ให้เห็นว่า
พฤติกรรมความเป็นผู้น าที่แสดงออกใน ภาวะแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational Leadership) ซึ่งเป็นการจูง
ใจให้ผู้ตามท างานให้ได้มากกว่าที่คาดหวังไว้มีจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกพอใจ ชอบใจ ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในทางบวก         
เมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจก็จะเกิดความกระตือรือร้น มีขวัญและก าลังใจในการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
ความพึงพอใจของครูในการบริหารสถานศึกษาจึงมีความส าคัญมากที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ  

จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้น าที่มีผลต่อการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้ทราบถึง
ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับตามความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้ สอนในโรงเรียน 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารการศึกษาในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2          
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียน อ าเภอ

แม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อ การบริหาร

สถานศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดภาวะผู้น าของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio. 1994 อ้างถึงใน ขวัญชัย จะเกรง, 2551:9) 
และความพึงพอใจของครูผู้สอนด้านการบริหารการศึกษา4 ด้าน ตามพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 โดยเขียนเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
        ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม  
 

 
 
 

 
 
 
สมมติฐาน 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
ในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในทางบวก 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนในโรงเรียน 
อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ศึกษาระดับ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถาน ศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียน 
อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียน อ าเภอแม่
แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
ครผูู้สอน ในโรงเรียนอ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จ านวน 180 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 
 
 

ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารการศึกษา 4 ด้าน 

1. ด้านการบริหารวิชาการ 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 
 

ภาวะผู้น า 4 ด้าน 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
4. ด้านการค านึงถึงความเปน็ปจัเจก
บุคคล 
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ผล / สรุปการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 

ที่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. การแปลความหมาย 
1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 3.63 0.42 มาก 
2 การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 3.60 0.54 มาก 
3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) 3.76 0.64 มาก 
4 การค านึงถึงความปัจเจกบุคคล (X4) 3.79 0.63 มาก 

รวม (Xtot) 3.70 0.51 มาก 
  

จากตารางที่ 1 พบว่าระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.70, SD =0.51) เมื่อพิจารณา
จ าแนกตามรายด้านพบว่าด้านการค านึงถึงความปัจเจกบุคคล (X4) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.79, 
SD =0.63) รองลงมาด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.76, SD =0.64) ด้านการ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.63, SD =0.42) และ ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ (X2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.60, SD =0.54) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของ

ผู้บริหารในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 

ที่ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร X  S.D. การแปลความหมาย 
1 ด้านการบริหารวิชาการ (Y1) 4.04 0.59 มาก 
2 ด้านการบริหารงบประมาณ (Y2) 3.74 0.59 มาก 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) 4.09 0.56 มาก 
4 ด้านการบริหารทั่วไป (Y4) 4.32 0.61 มาก 

รวม (Ytot) 4.05 0.53 มาก 
  

จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียน 
อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =4.05, SD =0.53) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่าด้านการบริหารทั่วไป (Y4) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก( X =4.32, SD =0.61) รองลงมาด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.09, 
SD =0.56) ด้านการบริหารวิชาการ (Y1) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.04, SD =0.59) และด้านการบริหาร
งบประมาณ (Y2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.74, SD =0.59) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียนอ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

 
 ความพึงพอใจของครูผู้สอน 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

ด้านการ
บริหาร
วิชาการ 

(Y1) 

ด้านการ
บริหาร

งบประมาณ 
(Y2) 

ด้านการ
บริหารงาน

บุคคล 
(Y3) 

ด้านการ
บริหาร
ทั่วไป 
(Y4) 

การบริหาร
สถานศึกษา

ของ
ผู้บริหาร 

Ytot 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) .664** .679** .678** .635** .723** 
การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) .766** .742** .743** .687** .788** 
การกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) .768** .785** .736** .733** .822** 
การค านึงถึงความปัจเจกบุคคล (X4) .782** .713** .702** .678** .812** 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร Xtot .856** .742** .734** .721** .835** 
** ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียนอ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ในภาพรวม
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร 

อยู่ในระดับสูง (
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร 

 .835) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 

1. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน อ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากและด้านการค านึงถึงความปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด้าน การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สินีนาฎ โพธิจิญญาโน (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการ
ความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ขวัญใจ เกตุอุดม (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของศศิวิมล สุขทนารักษ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถาน ศึกษา
กับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาปทุมธานีเขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
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2. ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียน อ าเภอ แม่แตง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจ าแนก
ตามรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและด้านการบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการบริหารงบประมาณ ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เอกลักษณ์ ขาวนวล (2551) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญูจนบรี เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
และรายด้านอยูในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงาน
วิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ศศิวิมล สุขทนารักษ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถาน ศึกษากับสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในเขตอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 พบว่า สมรรถนะ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารในโรงเรียนอ าเภอแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในภาพรวม
และรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ในภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารอยู่ในระดับสูง  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสนทยา เจริญพันธ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยสรุปว่าการใช้
อ านาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของศศิวิมล สุขทนารักษ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรกระตุ้นให้ครูตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของงาน ควรจูงใจให้ครูปฏิบัติงานโดยเห็น
แก่ประโยชน์ขององค์การเป็นหลักและให้ขวัญและก าลังใจแก่ครูในการท างานให้มากข้ึน 

2. สถานศึกษาควรมีการจัดท าข้อมูลทรัพยากรเพื่อการศึกษาการจัดหาเงินงบประมาณ และ ระดมทุนเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้มากข้ึนและควรรายงานผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษาทุกครั้ง 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอน
ต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียน ทุกอ าเภอในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร
การศึกษาในโรงเรียน 

5. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษา 
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