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Abstract  
  The objectives of this research were the level of the school administration skills in the 
COVID-19 crisis of the Secondary Education Service Area Pattani and compare the level of 
the school administration skills in the COVID-19 crisis of the Secondary Education Service 
Area Pattani, classified by Gender, Education Background, Level Administrators, and Job 
Experience. The sample were 32 school administrations of the Secondary Education Service 
Area Pattani in academic years 2021, consisted by 17 school administrators and 15 assistant 
school administrators, randomly selected with purposive sampling. The instrument used for 
gathering the data was 5 rating-scale questionnaires with the reliability of 0.906. The statistics 
used for analysis were Percentage, Mean, and Standard deviation.  
The results revealed that
  1. The school administration skills in the COVID-19 crisis of the Secondary 
Education Service Area Pattani in overall and skill aspects were at the highest level.
  2. Comparison of the school administration skills in the COVID-19 crisis of the 
Secondary Education Service Area Pattani consisted of Gender, Position, Education Background, 
Level Administrators, and Job Experience was overall different at the statistical level of .05

Keywords : Skills , The School Administration Skills , the COVID-19 crisis
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การบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตตภักดี : กรณีศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  
 
The Educational Administration of Jitpakdee School : A Case Study of a School for 
Teaching Islam's Religion
 
 
ผูวิจัย   จิรลักษณ  กัลหะ 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  สุภิสิงห 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตตภักดี : กรณีศึกษาโรงเรยีน
สอนศาสนาอิสลาม 2. เพื่อจัดทำขอเสนอแนะสำหรับการบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตตภักดี : กรณีศึกษาโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู/บุคลากรโรงเรียนจิตตภักดี จำนวน 30 คน เปนผูตอบ
แบบสอบถาม ผูตอบแบบสัมภาษณ เปนผูบริหารของโรงเรียนจิตตภักด ีจำนวนผูอำนวยการโรงเรียน 1 คน และรอง
ผูอำนวยการโรงเรียน 2 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและ
แบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตตภักดี:กรณีศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดยรวม อยูใน
ระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดานการจัดการศึกษาของครู/
บุคลากร 2) ดานสถานศึกษา 3) ดานหลักสูตรสถานศึกษาศาสนา 4) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 5) ดาน
ผูบริหารสถานศึกษา ขอเสนอแนะ การบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตตภักดี:กรณีศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 
1) ควรจัดหาสวัสดิการใหครู/บุคลากร 2) ควรเพิ่มบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจิตตภักดีใหเหมาะสมกับ
จำนวนนักเรียน. 
 
คำสำคัญ : การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 
 
Abstract

The Educational Administration of Jitpakdee School: A Case Study of a School for 
Teaching Islam's Religion The educational administration of Jitpakdee School: A a case study 
of a school for teaching Islam’s religion The objectives of this research were: 1) to study the 
educational administration of Jitpakdee School: A a case study of a school for teaching 
Islam’s religion, 2) To propose the recommendations for the educational administration of 
Jitpakdee School: A a case study of a school for teaching Islam’s religion. The population 
used in this research were: 30 teachers/personnel at Jitpakdee School as the respondents; and 
a school director and 2 school deputies of Jitpakdee School were interviewed. The research 
instruments were a five-rating scale questionnaire and an interview form. Data were analyzed 
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by frequency, percentage, mean, standard deviation, and issue summarization. The results 
found that the educational administration of Jitpakdee School: a case study of a school for 
teaching Islam’s religion was overall at the highest level. When considering each aspect, 
sorted from highest to lowest, as follows: 1) school religious curriculum, 2) school 
administrators, 3) teacher/personnel educational management, 4) School infrastructure, and 
5) building a learning society. Recommendations for the educational administration of 
Jitpakdee School: A a case study of a school for teaching Islam’s religion were as follows: 1) 
there should be welfare for teachers/personnel, 2) there should be increased educational 
personnel for Jitpakdee School appropriate to the number of students.

Keywords : Educational Administration, Jitpakdee School, A School for Teaching 
Islam's Religion

 
บทนำ 

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใหประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล ตองอาศัยผูบริหารที่มีความรับผิดชอบสูงและเสียสละเพื่อโรงเรียนและสังคม ทั้งนี้มี วัตถุประสงคหลัก 
เพื่อผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพออกสูสังคม ดังท่ีปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545) ไดกลาววา “หนาที่ที่สำคัญที่สุดของ
การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับตางตองการสรางผูเรียนที่มีคุณภาพเปนสำคัญ เพื ่อใหเกิดผูเรียนที ่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที ่หลักสูตรกำหนดและเปนนักเรียนในอุดมคติที ่คาดหวังไวตามบริบทโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ทำใหทุกองคการตองเผชิญหนากับความเสี ่ยงในรูปแบบ ตาง ๆ ซึ่งลวนเปนผลมาจาก
ปรากฏการณโลกาภิวัตน ซึ่งการพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ผูบริหารสถานศึกษาสามารถทำไดผาน
การบริหารวิชาการ การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สำคัญสำหรับ ผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงาน
วิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา”  

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จังหวัด 
ชายแดนภาคใต พบวา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีจุดออนอยูหลายประการ อาทิ การที่ผูบริหารขาด  
ความรูและประสบการณในดานการบริหารจัดการ ทำใหยังไมเขาใจระบบและเงื ่อนไขตาง ๆ ที่ทางรัฐและ  
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สงผลถึงการประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงานท่ีดูแลการศึกษาในพื้นท่ี และ
ระดับรัฐ (บัณฑิตย สะมะอุน และคณะ : 2549) ในขณะท่ีคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลาม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยสวนใหญอยูในระดับที่ควรปรับปรุงโดยเรงดวนถึงพอใชในทุก  ปจจัยคุณภาพ       
จึงสงผลใหการดำเนินงานในดานอื่น ไมวาจะเปนงานวิชาการ งานธุรการ งานบุคลากร งาน  อาคารสถานท่ี             
งานกิจการนักเรียน และงานสัมพันธชุมชน ไมไดรับการพัฒนาไปในทิศทางและลักษณะท่ีควร จะเปน และมีสภาพ
การดำเนินงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนงานวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
และงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาท่ีพบวามีการ ดำเนินงานในระดับมาก (นาวาลย ปานากาเซ็ง, 
2544 ; ฟาริด เตะมาหมัด, 2549 ;) 

นอกจากนั้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังประสบปญหาในดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียน
การสอน การนำหลักสูตรไปใช สื่อการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผูนิเทศขาดความรูและประสบการณในการ
นิเทศงานวิชาการ ขาดคูมือและเครื่องมือเกี่ยวกับการนิเทศที่ทันสมัย ครู  อิสลามศึกษาไมเขาใจเกี่ยวกับการจัด
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กิจกรรมการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การใชสื่อ ประกอบการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลตาม
สภาพจริง ผูเรียนขาดจิตสำนึกและไมเห็นคุณคาของ คุณธรรมจริยธรรม และผูปกครองไมคอยเอาใจใสเรื่องการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม (อับดุลลาตีฟ การี, 2550 ; อัฮมัดซากี มาหามะ, 2551 ; มุมินะห บูงอตาหยง, 2552 ; 
อัสมาวาตี ดอเลาะ, 2554 ; มูหามัดรูยานี บากา, 2554)  

จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ชี้ใหเห็นวา การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต มีอุปสรรคและ
ปญหาตองหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทามกลางความเปลี่ยนแปลง ของโลกปจจุบัน และชวย
พัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับนานาประเทศ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทำการศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อเปน แนวทางในการสงเสริมและผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพออกสูสังคมตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตรภักดี : กรณีศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 
2. เพื่อจัดทำขอเสนอแนะสำหรับการบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตรภักดี : กรณีศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย เร่ือง การบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตตภักดี:กรณีศึกษาโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลาม มี 7 องคประกอบ โดยใชทฤษฏีของ กุลจิรา รักษนคร (2564) หลักดังนี้  

1. ดานความรูความสามารถ  
2. ดานทักษะภาวะผูนำ  
3. ดานผูนำทางวิชาการ  
4. ดานคุณธรรมจริยธรรม  
5. ดานทักษะยุคใหม  
6. ดานคุณลักษณะ  
7. ดานผลการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ครู/บุคลากร ของโรงเรียนจิตตภักดี รวมประชากรที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 
จำนวน 30 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 3 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีลักษณะ 

คำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอนที่ 3 ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม เปนคำถามปลายเปด (Open-ended) 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถาม พรอมกับหนังสือขอความรวมมือ
ตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัยสงไปยังผูอำนวยการโรงเรียนจิตตภักดี ดำเนินการแจกแบบสอบถามแกกลุม
ประชากร โดยผูวิจัยนำแบบสอบถามไปแจกและขอรับคืนดวยตนเอง  

4.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผล
ดวยคอมพิวเตอร สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) คาความถ่ี (f) และคารอยละ 
(%) นำเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบคำบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตตภักดี : กรณีศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม         

สรุปผลไดดังน้ี 
การบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตตภักดี : 
กรณีศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 

 S.D. แปลผล 

1. ดานการจัดการศึกษาของครู/บุคลากร 3.54 0.849 มากทีสุ่ด 
2. ดานสถานศึกษา 3.54 0.871 มาก 
3. ดานหลักสูตรสถานศึกษาศาสนา  3.52 0.902 มาก 
4. ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 3.51 0.943 มาก 
5. ดานผูบริหารสถานศึกษา  3.42 0.980 มาก 

รวม 3.506 0.909 มาก 
ผลการศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตตภักดี:กรณีศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา โดยรวม อยูในระดับมาก (  = 3.506, S.D. = 0.909) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยไดแก ดานการจัดการศึกษาของครู/บุคลากร (  = 3.54, S.D. = 0.849) ดานสถานศึกษา (  = 3.54, 
S.D. = 0.871) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (  = 3.1051, S.D. = 0.943) ดานหลักสูตรสถานศึกษาศาสนา 
(  = 3.52, S.D. = 0.902) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (  = 3.1051, S.D. = 0.943) และดานผูบริหารสถานศึกษา 
(  = 3.42, S.D. = 0.980) ตามลำดับ 

  
อภิปรายผล  
 การศึกษาวิจัยเรื่องผลการศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนจิตตภักดี : กรณีศึกษาโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลาม พบวา มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ดานการจัดการศึกษาของครู/บุคลากร ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
การสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีระดับ            
การปฏิบัติมากที่สุด การพัฒนาครูใหมีทักษะและสามารถจัดการเรียนรู ไดอยางหลากหลาย การสงเสริมใหครูจัด
กระบวนการเรียนรู จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอ การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการ 
เรียนการสอนโดยรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันตามความ  เหมาะสม 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ Leahson (2007) ที่กลาวถึง บทบาทครูสอนศาสนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม          
ในการพัฒนา ดานการศึกษาเนื่องจากการศึกษาหาความรู เปนหนาท่ีหลักของมุสลิมทุกคน ท่ีจะตองศึกษาท้ังทางโลก 
และทางธรรม เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานรูปแบบการจัดการศึกษาของครูและบุคลากร โดยภาพรวม มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดปญหาของการพัฒนากระบวนการเรียนรู พิจารณาในภาพรวมพบวา ครูขาดเทคนิคการ
สอนท่ี หลากหลาย มุงเนนการสอนแบบบรรยาย กระบวนการเรียนรูไมมีความหลากหลาย ขาดงบประมาณที่ใชใน 
การจัดการเรียนการสอน และครูขาดความรูในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สำหรับดานการนิเทศการศึกษา 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังขาด ศึกษานิเทศกที่ทำหนาท่ีในการใหความชวยเหลือ แนะนำสงเสริมใหเกิดการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และ เพิ่มคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณภาพอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังจัดใหมีกิจกรรมอื่น ๆ ควบคูไปดวย เชน กิจกรรมการสรางขวัญและ
กำลังใจ กิจกรรมมนุษยสัมพันธ โดยมีความคาดหวังวาสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเปน
หนวยงานตนสังกัดที่ดูแลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะมีการคัดเลือกศึกษานิเทศกเขาสูกรอบอัตรากำลัง
จังหวัดละ 2 คน ดังนั้น กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ผานมา เปนการนิเทศกันเอง
ภายในโรงเรียน จึงอาจทำใหมีปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทำใหขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ดานสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก มีการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึง เพราะเปนองคประกอบหนึ่งท่ีมีความสำคัญของ การบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สอดคลองกับ Ministry of Education (2003) ที่ระบุวา กระบวนการบริหารงานสถานศึกษาเปนภารกิจ สำคัญ           
ท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนิน การบริหารงานให
เกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย กฎระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ในการ  ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรอิสลามศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 4) ที่กำหนดหลักการไว 3 ประการ คือ 1) มุงเนนพัฒนา
ความรู ความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตาม หลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อเปนแนวทางในการดำรงชีวิต 2) เปน
การศึกษาที่มุสลิมทุกคนจะไดรับการศึกษา  อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพและความ ตองการของแตละทองถ่ิน 3) สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถ พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

3. ดานหลักสูตรสถานศึกษาศาสนา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการนำ
หลักสูตรไปใชและบริหารการใชหลักสูตรตามความเหมาะสม มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจหลักธรรมคำ
สอน มีศรัทธา มีความยำเกรง ตออัลลอฮ ปฏิบัติตนตามแบบอยางนบีมุฮัมมัด ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
อิสลาม มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตอิสลาม สะทอนใหเห็นวา การศึกษาอิสลามมุงเนนพัฒนาให
ผูเรียนมีความรู ความ เขาใจ ยึดมั่น ศรัทธา มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามเพื่อ
เปนแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรอิสลามศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน. 2553: 5) ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบ
อาชีพ จึงก าหนดเปน จุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน ปญหาของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พิจารณาใน
ภาพรวมพบวา ผูบริหารและครูไมมีความเชี ่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรอิสลามศึกษา      
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ขาดความชวยเหลือและดูแลอยางใกลชิดและขาดผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร และสอดคลองกับงานวิจัย ของ Samah 
(2008) และ Nimah et al. (2010) ไดทำการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาแบบบูรณาการอิสลาม พบวา ดานหลักสูตร
สถานศึกษาทั้งสามัญและศาสนา ปจจัยแหงความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factors: KSF) ซึ่งทุกภาคีตองมี
สวนรวมในการสราง เชน การกำหนดปรัชญา นโยบายท่ีเอ้ือตอการบูรณาการ อิสลาม ผูบริหารมีการจัดหลักสูตรให
สอดคลองกับมโนทัศนการศึกษาในอิสลาม  

4. ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ภาพรวมอยูในระดับมาก คือ มีการสรางและพัฒนา แหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที ่เกี ่ยวของ เพราะมีการสรางและ  พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา สอดคลองกับ Supalert (2011) ท่ีใหทรรศนะไววา ในสภาพแวดลอมของการดำเนิน
ธุรกิจสถาบันการศึกษา ผูบริหาร มีความมุงหวังในการสรางความเปนเลิศใหกับสถาบันการศึกษา มีการแขงขนัใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งกำลัง ขยายตัวเขาสูประเทศไทยมากข้ึน การสรางสังคมแหงการเรียนรู ดวยเทคโนโลยี ในดานการ
บริหาร ซึ่งพบวา โรงเรียนเอกชนจะตองมีการแขงขันกันเอง และแขงขันกับโรงเรียนรัฐบาล ครู ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ตองทำหนาท่ีหลายอยาง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 5. ดานผูบริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร
ใหพรอมรับการกระจายอำนาจ เพราะผูบริหารสถานศึกษานั้น เปนการเตรียมการและ  พัฒนาผูบริหาร เพื่อใหได
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมาตรฐาน  การศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สอดคลองกับ Ministry of Education (2011) ที่ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกสังกัด ที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให
ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนำ และมีความคิดริเร่ิมท่ีเนน การพัฒนาผูเรียน ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ให
บรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวโดยจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มความสามารถ สอดคลองกับ Rool Charoen 
(2007) ไดสรุปวา จะตองใชกระบวนการ วางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และ
การปรับปรุงแกไข (Action) ซึ่งสอดคลอง กับ Ministry of Education (2011) มาตรา 30 ที่กำหนดใหโรงเรียน
เอกชนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอำนวยการ ผูแทนผูปกครอง 
ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิ สอดคลองกับงานวิจัยของ Pinprateep & Ubonsawat (2006) ไดใหแนวทางในดาน
การจัดการศึกษาของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ขอเสนอแนะใหชุมชนและทองถ่ิน เขามามีบทบาทในการ
จัดการศึกษา อยางจริงจัง ควรมีบุคลากรที่มาจากผูนำชุมชน ผูนำศาสนา ผูนำองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สอดคลองกับ ความตองการของชุมชนอยางแทจริง ดังท่ีโรเบิรต โกลดแฮมเมอร และคณะ (Goldhammer and et 
al. 1971 : cited in Sergiovanni. 1987 : 76-77) ไดทำการศึกษาเปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
และไมมีประสิทธิผล และพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล มีคุณลักษณะเหมือนกัน 8 ประการ ไดแก             
1) สวนใหญมิไดต้ังใจเปนผูบริหาร สถานศึกษา แตไดรับการสงเสริมใหเปนผูบริหารสถานศึกษา 2) สวนใหญมีความ
ศรัทธาในตัวผูเรียนอยางจริงใจและมี ความรับผิดชอบในการแกปญหาของพวกเขา 3) ผูบริหารมีความสามารถใน
การทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิผล 4) ผูบริหารยอมรับในความตองการของสถานศึกษาและความยุงยากและ
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ขอจำกัดตาง ๆ 5) ผูบริหารมีความ กระตือรือรนและยอมรับบทบาทของตนเองในการปฏิบัติงานที่ตองประสบกับ
ความไมชัดเจนตาง ๆ ในตำแหนงของตน 6) ผูบริหารมีความมุงมั่นตอการศึกษาและสามารถแยกขอแตกตางระหวาง
เปาหมายการศึกษาในระยะสั้นและระยะยาว 7) ผูบริหารเปนผูรูจักปรับตัวตามสถานการณ และ 8) ผูบริหารเปนนัก
ยุทธศาสตรท่ีสามารถกำหนดวัตถุประสงค และวางแผนท่ีดีในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

  
สรุป  

การพัฒนาการบริหารโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การกำหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาความจำเปนและความตองการ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ข้ันตอน
ท่ี 3 การสรางรูปแบบ และข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการใชรูปแบบ ซึ่งจากผลการทดลองและนำมาปรับปรุง รวมท้ัง
ขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยางพบวา สามารถนำไปใชได กับกลุมตัวอยาง 310 คน สรุปผล คือไดองคประกอบ           
7 องคประกอบหลัก 50 องคประกอบยอย โดยภาพ รวมของรูปแบบ สามารถนำไปใชกับสถานศึกษาที่อยูใน
ประเภทเดียวกันไดเปนอยางดี 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับผูบริหาร 

1. ผูบริหารควรจัดใหมีการอบรมหลักสูตรอิสลามศึกษาแกผูบริหารและครู มีการประเมินและติดตาม  
หลักสูตรอยางตอเนื่อง จัดใหมีการอบรมครูศาสนา  เกี ่ยวกับหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช แนวทางการ 
ปรับปรุงหลักสูตร จัดใหมีแบบเรียนสอดคลองกับหลักสูตรอิสลามศึกษา สอดคลองกับความตองการของชุมชน  
สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค  

2. ผูบริหารควรจัดอบรมเทคนิคการสอนที่หลากหลายตามธรรมชาติของรายวิชา มีการนิเทศติดตามการ
สอน ของครูอยางตอเนื่อง จัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีความหลากหลายเหมาะกับบริบทของโรงเรียน ใหความสำคัญ
ในการจัดสรรงบประมาณดานการจัดการเรียนการสอนมาเปนลำดับแรก และควรจัดอบรมการจัดการเรียนการสอน
ใน ศตวรรษท่ี 21  

3. ผูบริหารควรจัดใหมีคลังเก็บขอสอบ จัดอบรมการวัดผลประเมินผลใหเปนไปตามสภาพจริงของผูเรียน 
ควรมีการวัดผลประเมินผลที่ครอบคลุมทักษะตาง ๆ ของผูเรียน ควรจัดอบรมครูเกี่ยวกับเครื่องมือวัดผลและ  
ประเมินผลท่ีสงผลตอผูเรียนในการสอบ และสามารถนำไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวันได และควรจัดอบรมการ
วัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายและตามสภาพจริง 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรนำรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไปพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใหมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ 

 2. ควรนำรูปแบบผลการวิจัย ไปทดลองใชกับสถานศึกษาตาง ๆ และมีการทำวิจัยตอไป แบบ  ภาคี
เครือขายกับสถานศึกษา ท้ังในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสูคุณภาพและไดมาตรฐาน 
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การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน 
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง 

อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน 2) ศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบล
บานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยเปนแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือผูท่ีเกี่ยวของกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน จำนวน 50 คน เปนผูตอบ
แบบสอบถาม เปนผูตอบแบบสัมภาษณ ไดมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  

1. การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน  
โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก  1) ดานอาคาร สถานท่ี 
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 2) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 3) ดานดานบุคลากร 4) ดานการมีสวน
รวมและสงเสริมสนับสนุน 5) ดานการอำนวยการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ  6) ดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามลำดับ  

2. แนวทางขอเสนอแนะในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัว
ชาง จังหวัดลำพูน ไดแก การบริหารภายใตทรัพยากร ตนทุนของทองถิ่นที ่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ให
สอดคลองเปนไปตามกรมสงเสริมปกครองทองถ่ินท่ีกำหนดมาตรฐานการดำเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
คำสำคัญ : มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
Abstract

The objectives of this research were 1) to study the administration of the Child 
Development Center, Ban Pueng Subdistrict Administrative Organization, Thung Hua Chang 
District, Lamphun Province; 2) to study the recommendations for the administration of the 
Child Development Center, Ban Pueng Subdistrict Administrative Organization, Thung Hua 
Chang District, Lamphun Province. The instrument used was a questionnaire. The samples 
were 50 relevant personnel of the Child Development Center, Ban Puang Subdistrict 
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Administrative Organization, Thung Hua Chang District, Lamphun Province, selected by 
purposive sampling. The research instrument was a five-rating scale questionnaire. Data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and issue summarization. 
The results of the research were as follows: 

1. The administration of the Child Development Center, Ban Pueng Subdistrict 
Administrative Organization, Thung Hua Chang District, Lamphun Province was overall at 
a high level. When considering each aspect, sorted from highest to lowest, as follows: 1) 
building, location, environment, and safety; 2) academic and curriculum activities; 3) 
personnel; 4) participation and support; 5) administration of Child Development Center, and 
6) the promotion of early childhood development network, respectively. 

2. The recommendations for the administration of the Child Development Center, Ban 
Pueng Subdistrict Administrative Organization, Thung Hua Chang District, Lamphun 
Province were as follows: there should be the resource management under the most efficient 
local cost to be in accordance with the standards of child development center operations of 
the local government organization.

Key Word (s) : Standards for Child Development Center Operations of the local government
organization

 
บทนำ 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดขึ้นมีทั้งปญหาดานบริหาร
จัดการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป รวมท้ังปญหาที่เกิด จากเจตคติของ
ทั้งฝายองคกรปกครองสวนทองถิ่นและฝายสถานศึกษา ซึ่งถาไมหาแนวทางปรับปรุง เรงรัดการแกปญหาดงักลาว 
อาจจะสงผลกระทบในการถายโอนภารกิจการ จัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และท่ีสำคัญจะสงผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพการศึกษา (ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน และคณะ, 2561: 136) 

องคการบริหารตำบลบานปวงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ท้ัง 3 แหง ประกอบไปดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานสันดอนฮอม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยปงโดยไดจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กข้ึนเพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็กเล็กในระดับปฐมวัย รวมท้ังเตรียมความพรอมใหกับเด็กท้ังรางกาย อารมณสังคม 
และสติปญญา ทั้งนี้ในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานปวง พื้นที่ของตำบลบานปวงสวนใหญยังเปน
สังคมชนบท จึงมีประชากรเด็กท่ีดอยโอกาสและขาดการดูแลเอาใจใสในการสงเสริมและพัฒนาท่ีถูกตองเหมาะสม
กับวัย ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันสวนใหญรวมท้ังองคการบริหารสวนตำบลบานปวง ยังท่ีไม
มีความพรอมเทาท่ีควรในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ท้ังนี้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย (สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2561: 12) มีจำนวน              
3 มาตรฐาน ไดแกมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็กมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3 
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ รวมถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดกำหนด
มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินถือปฏิบัติในการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
โดยแบงมาตรฐานออกเปน 8 ดาน ดังนี้ 1) มาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) มาตรฐานดาน
บุคลากร 3) มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานดานวิชาการ และกิจกรรม
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ตามหลักสูตร 5)มาตรฐานดานการมีสวนรวม และสงเสริมสนับสนุน ๖) มาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2559 : ข) 

จากปญหาท่ีหลากหลายดังกลาวขางตนจึงทำให ไดชี้ใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาท
หนาที่สำคัญในการจัดการศึกษา โดยมีผู เกี ่ยวของจำนวนมากทั้งผูบริหารทองถ่ิน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครอง เด็กเล็ก ฯลฯ ตามนโยบายจากสวนกลาง ดังกรณีองคการบริหารสวนตำบลบานปวง ซึ่งมีภารกิจในการ
จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนา การเรียนรูใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนา ท้ังดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และ
สติปญญาที่เหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแตละคน จำนวน 3 ศูนย และฐานะที่ขาพเจาผูวิจัยดำรง
ตำแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการผูวิจัยจึงเห็นเปนเหตุและจำเปนที่ควรจะศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน โดยเชื่อวาจะสงผลตอการดำเ นินการ ภารกิจ 
ขององคการบริหารสวนตำบลบานปวงในการจัดการบริหารดานการศึกษา และไวใชเปนแนวทางการพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลบานปวง ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน วาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบล
บานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูนมีมาตรฐานการดำเนินงานการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก ไดตามท่ีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดกำหนดมากนอยเพียงใด และตองการศึกษาขอเสนอแนะเกี ่ยวกับ
แนวทางในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน  ตาม
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลำพูน เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร การพัฒนา การดำเนินงาน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตำบลบานปวง และเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปประยุกตใชในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มี
ลักษณะและบริบทแตกตางกันออกไปตามแตละพื้นท่ีไดตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน  
2. ศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง 

จังหวัดลำพูน 
 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการศึกษาผูวิจัยไดศึกษา มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2559: 1-75) เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือ
ปฏิบัติในการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบง
มาตรฐานออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 

 1. มาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 2. มาตรฐานดานบุคลากร 
 3. มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
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 4. มาตรฐานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 5. มาตรฐานดานการมีสวนรวม และสงเสริมสนับสนุน 
 6. มาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการสอบถามความคิดเห็นการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหาร
สวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที ่ใชในการวิจ ัยเช ิงปริมาณในครั ้งน ี ้ คือ นายก อบต. รองนายก อบต.เลขานุ การนายก 
ประธานสภา ปลัด อบต.หัวหนาสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา จนท.กองการศึกษาฯ กรรมการศูนยฯ 
ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจาง ลูกจาง ผูปกครอง ผูอำนวยการ โรงเรียนในเขตพื้นท่ีอบต.บานปวง ครูโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีอบต.บานปวง รวมเปนจำนวน 50 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

แบบสอบถาม เรื่อง การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง 
จังหวัดลำพูน 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  

สรางแบบสอบถาม เรื่อง การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง 
จังหวัดลำพูน โดยมี 2 ตอน ตอนท่ี 1 จะสอบถามขอมูลท่ัวไป มีจำนวน 2 ขอ และตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็น
การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน 
แบงเปน 6 ดาน จำนวน 41 ขอ เพื่อเตรียมนำเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองในขั้นพัฒนา
ตอไปซ่ึงแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ผูวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เขาสอบถามหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ดำเนินการเก็บขอมูลแจกแบบสอบถามกับประชากรกลุมตัวอยาง จำนวน 50 ฉบับ โดยผูวิจัยนำ
แบบสอบถามไปแจกและขอรับคืนดวยตนเอง จำนวน 50 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 

3. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาไดทำการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนนำไปวิเคราะห 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
แบบสอบถามมาตรวจสอบหาความสมบูรณ ขอมูลที่ไดทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูล ลงรหัส และทำการ

วิเคราะหขอมูล 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



นำผลการใหคะแนนมาทำการวิเคราะหการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน ตามระดับปฏิบัติ โดยนำมาหาคาเฉลี่ย (  ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นำเสนอในรูปตาราง ประกอบคำบรรยาย  
 
ผล/ สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลำพูน สรุปผลไดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถาม 50 คน โดยมีสถานภาพในความเก่ียวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน เปนผูปกครอง จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 30  
รองลงมาคือ ผูบริหาร อบต.บานปวง จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16 และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16 เทากัน ลำดับตอมาเปนผูอำนวยการ จำนวน  5 คน คิดเปนรอยละ 10 ครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก /ครูผูดูแลเด็ก จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10 และครูโรงเรียนในเขตพื้นท่ีอบต.บานปวงจำนวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 10 เทากัน ในลำดับนอยสุดคือ เจาหนาท่ีกองการศึกษาฯ จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8 จากขอมูล
มีหนวยงานสังกัดที่จำนวนมากสุดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.) จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40 และ          
ท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืนๆ จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40 เทากัน โดยท่ีสังกัดนอยสุดเปนสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10 
ตารางท่ี 1 

การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวน
ตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน  S.D. แปลผล 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3.64 0.78 มาก 
2. ดานบุคลากร 3.80 0.61 มาก 
3. ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4.06 0.61 มาก 
4. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 3.93 0.64 มาก 
5. ดานการมีสวนรวม และสงเสริมสนับสนุน 3.69 1.02 มาก 
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.47 1.32 ปานกลาง 

รวม 3.75 0.72 มาก 
จากตารางที่ 1 การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัด

ลำพูน โดยรวม อยูในระดับมาก (  = 3.75, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยไดแก ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (  = 4.06, S.D. = 0.61) อยูในระดับมาก ดาน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร (  = 3.93, S.D. = 0.64) อยูในระดับมาก ดานบุคลากร (  = 3.80, S.D. = 0.61)   
อยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวม และสงเสริมสนับสนุน (  = 3.69, S.D. = 1.02) อยูในระดับมาก ดานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (  = 3.64, S.D. = 0.78) อยูในระดับมาก และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (  = 3.47, S.D. = 1.32) อยูในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
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2. ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหวัชาง 
จังหวัดลำพูน ไดแก  1. การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตทรัพยากร ตนทุนของทองถิ ่นที ่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ใหสอดคลองเปนไปตามกรมสงเสริมปกครองทองถิ่นที่กำหนดมาตรฐานการดำเนินการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2. ใหมีการยุบรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กและทำการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแลเด็กปฐมวัย 3. จัดใหมีการทำหลักสูตรการเรียนการสอนของทองถ่ินเขามาจัดการเรียนการ
สอนใหเด็กปฐมวัย 4. ใหความรู และเพิ่มทักษะการสอน การถายทอด ใหกับครู ผูดูแลเด็ก มากขึ้น 5. ใหชุมชนมี
บทบาทในการเขามามีสวนรวมในการบริหาร ขับเคลื่องการดำเนินงาน ขอศูนยพัฒนาเด็กในหลายข้ันตอนมากข้ึน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง 
จังหวัดลำพูน ผูวิจัยนำประเด็นท่ีสำคัญมาอภิปรายผลมีรายละเอียดไดดังนี้ 

ผลการวิจัยการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลำพูนโดยรวม อยูในระดับมากมาก (  = 3.75) ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาองคการบริหารสวนตำบลบานปวง มีการเตรียม
ความพรอมในการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สอดคลองกับผลการศึกษาของ นภัสสร สวางโคตร สมศักด์ิ คำศรี 
และสมบัติ ฤทธิเดช (2563:39) เรื่องการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะ
ของบุคลากรเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามทัศนะของบุคลากร ท่ีผลปรากฎวาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กโดยรวมมีการดำเนินงานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบุคลากร และการ
บริหารจัดการ และดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมตามหลักสูตร มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก 
สวนดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน และดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย มีการ
ดำเนินงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก 

ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย อยูในระดับมาก (  = 3.93) ทั้งนี้เปนผลจากการ
จัดการสภาพหองเรียน การจัดการแสงสวาง การจัดทำหองน้ำใหมีสุขลักษณะสอดคลองกับ ณัฐนันท, มั่นคง (2562 
:151-152) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาและแนวทางการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหาร
สวนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการแนวทางจัดสภาพแวดลอมบริเวณภายในศูนยพัฒนาเด็กเลก็
ใหมีความรมรื่นสวยงามและปลอดภัย โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละศูนยจะมีขอจำกัดเนื่องจากอยูบนพื้นที่ของ
โรงเรียน มัสยิด วัดทำใหการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของศูนยทำไดไมเต็มท่ี แตก็มีการจัดสวนหยอมในบริเวณ
ศูนยมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรีใหแลดูสวยงามตามความเหมาะสม ปลูกตนไมท่ีไมใหญเกินไป จัดสถานท่ีใหสะอาด 
อากาศถายเทไดสะดวก มีแสงสวางภายในศูนยเพียงพอ 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยูในระดับมาก การเรียนการสงเสริมประสบการณของเด็กปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง ไดจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรูใหมีความพอเพียงกับ
ความตองการของเด็ก รวมท้ังมีกิจกรรมเสริมประสบการณท่ีเนนหลักสูตรปฐมวัยเปนหลัก มีการจัดกิจกรรท่ียึดเด็ก
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เปนศูนยกลาง ซึ่งสอดคลองกับ บุญจันทร (2560 :79-80) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล ศรีวัฒนาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 2 ดานการสรางหลักสูตรที่เหมาะสม พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอ การจัดการศึกษา
ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก  

ดานบุคลากร อยูในระดับมาก มาจากการที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง ได
บรรจุอัตรากำลัง ครู ผูดูแลเด็กเพียงพอรับผิดชอบเด็กไดอยางท่ัวถึง กอปกบัใหครู ผูดูแลเด็กมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
เด็กผูปกครอง และชุมชน สอดคลองกับ กญัญาภัทร โกกิฬ (2560: 98) ไดผลจากการศึกษาปญหาการบริหาร
จัดการและแนวทางการพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแกว จังหวัดสงขลาอัตราสวนของครูผูดูแลเด็กของศูนยตอ
จำนวนเด็กปฐมวัยใหมีความเหมาะสม รองลงมา คือครูผูดูแลเด็กของศูนยฯ มีสุขภาพจิตที่ดี และนอยที่สุดเรื่อง           
ครูผูดูแลเด็กของศูนยฯ มีวุฒิการศึกษาไมต่ำกวา ปริญญาตรีสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา/ ปฐมวัย และไมเปน
โรคติดตอนั้น จากผลขางตนแสดงถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการแสดงคุณสมบัติและบทบาทหนาท่ีของบุคลากรตาง ๆ 
ไมวา จะเปนผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูดูแลเด็กผูประกอบอาหารตลอดจน
ผูทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสือสารเรื่องราวของทำงานแตละบุคคลใหผูปกครองไดทราบ มีการจัดแบงครู
ใหพอเหมาะกับจำนวนพอสมควร ดังนั้น ทางผูบริหารจึงตองตรวจสอบจำนวนเด็กนักเรียนปจจุบันวามีจำนวนเทาใด 
เพื่อพิจารณาใหครูดูแลตามจำนวนไดเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยและเกิดพัฒนาการเรียนรูอยางท่ัวถึง 

ดานการมีสวนรวม และสงเสริมสนับสนุน อยูในระดับมาก โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวน
ตำบลบานปวง โดยผูบริหาร คณะกรรมการศูนย ครู ผูดูแลเด็กและผูปกครองมีการวางแผนรวมกันในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ใหผูปกครองและชุมชนทราบ
อยางสม่ำเสมอ สอดคลองกับ จุฑารัตน หิ้งทอง (2560 : 84) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 การจัดการ
ศึกษาในปจจุบันผูปกครอง นักเรียนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน ขอ มูลกับสถานศึกษา และผูปกครองสามารถมา
พบครู ท่ีสถานศึกษาไดตลอดเวลา เพื่อชวยกันพัฒนาการเรียนรูของเด็กใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ รวมกัน 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก ท้ังมาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหาร
สวนตำบลบานปวง ผูบริหารกำหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการศูนยในการยริหารการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สอดคลองกับ ภูษิตา กระจางแสง และนิยดา เปยมพืชนะ 
(2564 : 248) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ดานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแนวทางการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติดานการบริหารจัดการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการ
สงเสริมครอบครัวและชุมชน คือ 1)ควรเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา ง
ครอบครัวชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดกิจกรรมในวันสำคัญตามประเพณีและโอกาส
เพื่อใหครอบครัว ชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรม 3)ควรจัดตั้งเครือขายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
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ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูในระดับปานกลาง เปนผลสืบเนื่องจากขาดการสงเสริ
การมีสวนรวมของเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับตำบล ขาดการเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระหวางศูนย สอดคลองกับ ภัทรวดี หะสิตะพงษ (2560 : 77) ไดศึกษาเรื่องการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพษิณุโลก 
พบวามีปญหาขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รองลงมาคือขาดผูท่ีมีบทบาท
สนับสนุนอยางแทจริงในการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเครือขาย ในดานวิชาการ งบประมาณ และการ
ดำเนินการของเครือขายไมมีระบบการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางชัดเจน เนื่องจากผูบริหารและ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตำบลใหการสนับสนุนไมเต็มที่ มีภารกิจอื่นเรงดวนตองไปจัดทำ มีการ
สงเสริมสนับสนุนคอนขางนอยในการจัดการประชุมของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร ระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อกำหนดแผนความรวมมือในการสงเสริมจัดประสบการณการเรียนรูสนับสนุนการพัฒนา 
 
ขอเสนอแนะ 

การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน ผูศึกษา
มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูนจัดทำการศึกษา
เรื่องการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล กับหนวยงานที่เกี่ยวของ และ ชุมชนทุก
ระดับ เพื่อนำมาเปนแนวทางในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 

2. ควรจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาตอยอด
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Abstract
This research intended to 1) To study the participation of parents in school administration 

: a case study of MEP (Mini English Program) special classroom at Ban Prang School Nan 
Elementary Education Service Area Office 2 2) Study suggestions on parents' participation in 
educational institution administration : a case study of a special MEP (Mini English Program) 
classroom at Ban Prang School. Nan Primary Educational Service Area District Office 2

The population used in this study was Parents of MEP special classroom students at Ban 
Prang School Nan Elementary Education Service Area Office, District 2, with 486 students, 
assuming that 1 student has 1 parent, determines the size using Craigsy and Morgan's tables. A 
total of 216 people were sampled by stratified sampling and simple random sampling, classified 
by class level.Then do a lottery for the list of students. Tools used to collect questionnaire data 
To inquire general information and to inquire about the level of participation in educational 
management of parents of students in the MEP special classroom. Data were analyzed by using 
a ready-made computer program. The statistics used in the analysis were mean (X), standard 
deviation (SD), t-test statistics).
The results showed that

1. Levels of Parents' Participation in School Administration : A Case Study of MEP (Mini 
English Program) Special Classroom at Ban Prang School Under the Nan Elementary Education 
Service Area Office, Region 2 overall, at a high level. when considering each aspect It was found 
that it was at a high level in all aspects. The average ranking from highest to lowest is academic 
administration. budget management general administration and personnel management.
 2. Suggestions for parents' participation in educational institution administration : a case
study of MEP (Mini English Program) special classrooms at Ban Prang School The Office of 
Nan Elementary Education Service Area 2 found that 
It was found that the academic administration should increase the number of times of English 
development camp activities. Personnel management should increase the number of foreign 
teachers who are native speakers as foreign teachers with domicile in Europe. And foreign 
teachers should have at least 2 years of working time in Ban Prang School to ensure continuity 
of teaching with students.

Key Words : Participation, MEP Special Classroom (Mini English Program), Parent Occupation
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Online teaching and learning management during the Covid situation of educational 
institutions under the Nakhon Si Thammarat Secondary Education Service Area Office. 
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ABSTRACT
This research aims to 1) to study the current problems of online teaching and learning 

management during the covid situation of educational institutions under the Secondary 
Education Service Area Office of Nakhon Si Thammarat 2) to compare the problems of 
online teaching and learning during the covid situation of Nakhon Si Thammarat Educational 
institutions under the Nakhon Si Thammarat Secondary Educational Service Area Office 
Classified by personal factors and 3) to study the solutions to problems of online teaching 
and learning during the covid situation of educational institutions under the Nakhon Si 
Thammarat Secondary Education Service Area Office. By using a quantitative research
method, opinion survey (Survey Research) with a sample group of administrators and 
teachers of educational institutions under the Nakhon Si Thammarat Secondary Educational 
Service Area Office, totaling 359 people. The IOC (Index of Item Objective Congruence) 
Conformity Index was assessed by the questionnaire experts with an IOC of 0.94 and 
Cronbach's alpha coefficient at a questionnaire's confidence level of 0.87 for the statistical 
analysis. was the t-test analysis to compare personal characteristics in 2 groups F-Test value F-
Test to compare personal characteristics in more than 2 groups at a significance level of 0.05

The results of the research revealed that most of the respondents were in the position 
of teachers. Experienced more than 10 years and most of them work in medium-sized schools. 
Overall, there was a high level of opinion about the problem of online teaching and learning 
management during the COVID situation of educational institutions under the Nakhon Si 
Thammarat Secondary Education Service Area Office. As for the hypothesis testing results, 
it was found that administrators and teachers who had positions and different school sizes 
There were problems in online teaching management during the Covid-19 situation that were 
significantly different from 0.05. 

Keywords : Online teaching management, Covid situation 
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Factors Affecting the External Quality Assessment of Schools under the Nakhon Sawan
Secondary Educational Service Area Office
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the factors affecting the external 

quality assessment of schools under the Nakhon Sawan Secondary Educational Service 
Area Office, and 2) to study the recommendations on the factors affecting the external 
quality assessment of schools under the Nakhon Sawan Secondary Educational Service
Area Office. The samples consisted of 554 administrators and teachers from 12 schools as 
respondents, selected by purposive sampling. The research instruments were a five-rating 
scale questionnaire with the reliability at 0.97 and an interview form. Data were analyzed 
by frequency, percentage, mean, standard deviation, and issue summarization. The results 
showed that 
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1. The factors affecting the external quality assessment of schools under the Nakhon 
Sawan Secondary Educational Service Area Office were overall at a high level. When 
considering each aspect, sorted from highest to lowest as follows: administrators’ 
leadership factor, followed by the personnel factors, organizational culture factor,
participative factor. and the use of resource teaching and learning factor, respectively.

2. The recommendations on factors affecting the external quality assessment of 
schools under the Nakhon Sawan Secondary Educational Service Area Office found that 
school administrators should create an organizational culture that focuses on quality in 
educational management to meet the standards. 
 

Key Word (s): The factors, The External Quality Assessment
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดยี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

Guidelines for online teaching and learning management of Naresuan School Group 
Don Chedi District Under the Office of Suphanburi Primary Education Service Area 2.
 
ผูวิจัย    ดวงแข  พลายละหาร 
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียน

นเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอ
ดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจ
ความคิดเห็น (Survey Research) กับกลุมตัวอยางครูผูสอนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 309 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอนถาม 

สำหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ การวิเคราะหคา t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม และ คา F-Test 

เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุม ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

ผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้น
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประจำปการศึกษา 2564 สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-35 ป มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีตำแหนงเปนเปนครูผูสอน และสวนใหญมีประสบการณสอน 7-9 ป มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สวนผลทดสอบสมมตฐิาน 

พบวา ครูผูสอนที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณสอนแตกตางกัน จะมีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 
ความสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนออนไลน, สถานการณโควิด  
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ABSTRACT
This research aims to 1) To study the online teaching and learning management of the 

Naresuan School Group. Don Chedi District Under the Office of Suphanburi Primary 
Education Service Area 2 and 2) to compare the personal factors of teachers towards the 
online teaching and learning management of the Naresuan School Group. Don Chedi District 
Under the office of Suphanburi Primary Education Service Area 2, using a quantitative 
research method, an opinion survey (Survey Research) with a sample group of teachers of 
the Naresuan School Group. Don Chedi District Under the office of Suphanburi Primary 
Educational Service Area 2, 309 people were. The statistical analysis was t-test to compare 
the personal characteristics of 2 groups and the F-Test to compare the personal characteristics 
of more than 2 groups at the significance level of 0.05.

The results of the research revealed that teachers of Naresuan School Group Don 
Chedi District Under the Office of Suphanburi Primary Education Area 2, for the academic 
year 2021, most of them were female, aged 31-35 years, with a bachelor's degree. has a 
position as a teacher And most of them have 7-9 years teaching experience. There are 
opinions about the online teaching management of the Naresuan School Group. Don Chedi 
District Under the Office of Suphanburi Primary Educational Service Area 2, the overall level 
is at a high level. As for the hypothesis testing results, it was found that teachers with different 
gender, age, educational background and teaching experience. There will be online teaching 
and learning at Naresuan School Group. Don Chedi District Under the office of Suphanburi 
Primary Educational Service Area 2, the difference was statistically significant 0.05.

Keywords : Online teaching management, Covid situation
 

บทนำ 
 สถานศึกษาเปนสถานท่ีท่ีมีนักเรียนอยูรวมกันจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงท่ีอาจจะมีการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดในกลุมเด็กไปยังบุคคลในบาน หากมีการระบาดในกลุมเด็กขึ้นจะมีผลกระทบ 

ในสังคมหรือผูใกลชิด เชน ครู พอแม ผูสูงอายุที่ติดเชื้อจากเด็ก องคการอนามัยโลก WHO, UNICEF, & CIFRC 

(2020, pp.4-6) ไดเสนอแนวทางในการปองกันและควบคุมโรคระบาดในโรงเรียน โดยใหตระหนักถึงการปองกัน
ทางดานสภาวะแวดลอมในโรงเรียน สุขอนามัยของนักเรียนและการผอนปรนการลาปวยใหกับครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีอาการปวยนอกจากนั้นการเวนระยะหางทางสังคมเปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีสาคัญท่ีควรคานึงถึง 
โดยใหมีการจัดหองเรียนแบบสลับกันมาเรียน ยกเลิกกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกัน กีฬา เกมและการชุมนุมกันเปนกลมุ
ใหญและจัดโตะเรียนใหหางกัน อีกทั้งยังสงเสริมใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลนอีกดวย นอกจากนี้สา
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลนัก เรียน 

ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไดจัดทาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปการศึกษา 2563 

เพื่อใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ (ศูนยเฉพาะ
กิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา            

ข้ันพื้นฐาน, 2563, หนา 2) สวนกาญจนา บุญภักด์ิ (2563, หนา 2) ไดเสนอแนวคิดท่ีสอดคลองกันวา สถานศึกษาตาง ๆ 

จำเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูอยางเรงดวนในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูมาเปนแบบออนไลน
เพื่อลดการเผชิญหนากัน โดยใหมีการจัดการเรียนรูแบบออนไลน 100% โดยงดเดินทางมาเรียน งดการรวมกลุมกัน
เปนจานวนมาก งดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมท่ีจัดเพื่อพัฒนาผูเรียนมาเปนแบบออนไลน 
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 ทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ไดกำหนดนโยบายใหมีการจัดอบรมการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ใหแกครูและผูบริหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กวา 530,000 คน ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงภาพรวมของกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ทามกลางสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 บทบาทของครูผูสอน ภายใตมาตรการการเรียนการสอน
ผานออนไลน โดยที่ สพฐ. ไดรับความรวมมือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ           

ในการใชสัญญาณเชื่อมตอ เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกล รวมถึงสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ใหความอนุเคราะหอนุมัติชองการเรียนผานทีวีดิจิตอล 

17 ชอง โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 18 พ.ค.ไปจนถึงวันท่ี 30 มิ.ย (ไทยรัฐออนไลน, 2564) 

 สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดมีแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการพัฒนาระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ในการใชงานของครูผูสอน เพื่อใชในการเรียนการสอนออนไลน โดย
ผานระบบอินเตอรเน็ตและนาโปแกรม Google Classroom มาใชในการเรียนการสอนใหกับเด็กนักเรียน เพื่อการ
เสริมสรางความรูความสามารถใหกับตัวนักเรียนในการใชเครื่องมือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรในการเรียนการ
สอนออนไลน การสืบคนขอมูล และเพิ่มความรูความสามารถของครูในการสอนออนไลน จัดการอบรมผูปกครองใน
การใชงานของโปรแกรม Google Classroom ในการเรียนการสอนออนไลน 

 ในดานมาตรการการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2564: 2) กำหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม 

สำหรับนักเรียนในสองรูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ใชการสื่อสารแบบทางไกลหรือ
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส เชน Google Meet, MS Team, ZOOM, Webex หรือเครื่องมืออื่น ๆ ผานการจัดการเรียน
การสอนโดยใชอินเทอรเน็ต (online) ท้ังนี ้ โรงเรียนสามารถออกแบบ การจัดการเรียนการสอนไดตามความ
เหมาะสม และรูปแบบที่ 2 ชองทางการเรียนที่บาน (learn from home) ซึ่งสามารถเลือกเรียนไดหลายชองทาง 
เชน Interactive Education Platform, YouTube, ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน (LMS) หรือ
ระบบตาง ๆ ท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีหรือหนวยงานอ่ืน ๆ สรางข้ึน ตอเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนในชวงตนของ
การแพรระบาดที่ม ีการใชการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบออนไลนบนฐานคิดของการสอนแบบ
ผสมผสาน (blended learning) (สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2563: 2) การสอนออนไลนของ
สถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ไดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัด 

การเรียนการสอนใหนักเรียนสลับมาเรียนเปนกลุมแบบออนไซตที่โรงเรียน สลับกับแบบออนไลนที่บานในระบบ 

งานวิชาการ และจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีการโฮมรูม (homeroom) ใหคำปรึกษา และเยี่ยมบาน 

เพื่อสื่อสารกับผูปกครองนักเรียนแบบออนไลนในระบบงานปกครองนักเรียน เนื่องจากนักเรียนไมสามารถมาเรียนท่ี
โรงเรียนไดตามปกติ สงผลใหนักเรียนตองใชอุปกรณทางเทคโนโลยีบนระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนและการสง
งานตางๆ ในระบบออนไลน พรอมท้ังเขารวมกิจกรรมการโฮมรูมตามระบบดูแลชวยเหลือและ การใหคำปรึกษาตาม
ตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด ทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรูปแบบการเรียน ดานการเขารวมสังคม ดานอารมณ 

และดานการเขารวมกิจกรรมไปสูรูปแบบที่ไมคุนเคย ซึ่งการที่นักเรียนจะดาเนินชีวิตไปตามความเปลี่ยนแปลงท่ี
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เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพยอมตองอาศัยการปรับตัวท่ีดีในทุกดาน แตจากการดำเนินการท่ีผานมาพบวานักเรยีน 

สวนหนึ่งไมสามารถ ปรับตัวไดดีเทาท่ีควร เชน ไมยอมรับเพื่อนตางกลุมในการเรียนแบบผสมผสานท่ีตองสลับกลุม
มาเรียน และมองวาการเรียนออนไลนอยูบานสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันอยางไรก็ไดเหมือนกับวันหยุดเสาร -

อาทิตย ขาดวินัยในการเขาเรียนและเรียนไมทันเพือ่นสวนใหญ เกิดอาการวิตกกังวลตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

และไมมีความสุขตามชวงวัยในท่ีสุด 

 การจัดการเรียนการสอนออนไลนในสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 ที่ผานมา เปนการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนอยางเฉียบพลัน จึงถือเปนความทาทายอยางย่ิงสาหรับครูผูสอน และผูเกี่ยวของ
ทุกฝายท่ีตองปรับตัวกับปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในชวงของการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทำวิจัย
เกี่ยวกับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนออนไลนท่ี
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

  2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษา
กลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

 
กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 ในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษา
กลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ผูวิจัยได
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังนี้  

   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอน 
1. เพศ  

2. อายุ  
3. วุฒิการศึกษา 
4. ตำแหนง 
5. ประสบการณสอน 

(ไพฑูรย สินลารัตน, 2554)  

 

 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนของ
สถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร  

อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้น
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

1. ดานการออกแบบและจัดทำบทเรียน            

E-learning 

2. ดานการจัดการเรียนรู 
3. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
4. ดานการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมิน 

ปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน 
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วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้เปนวิจัยเชิงสำรวจ ประกอบดวย ประชากร ไดแก ครูผูสอนของสถานศึกษากลุมโรงเรยีน
นเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประจำปการศึกษา 2564 

จำนวน 1,350 คน (สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, 2564) กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ประจำปการศึกษา 2564 

ดังนั้นการหากลุมตัวอยาง จะดำเนินกระทำที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชสูตรการคำนวณของทาโรยามาเน 

ไดกลุมตัวอยาง 309 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเปนแบบสอบถามโดยผูวิจัยไดศึกษาจาก
แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ตำแหนง และประสบการณสอน 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยลักษณะคำถามเปนมาตรวัดแบบ Likert Scale 

ครอบคลุมตัวแปรโดยแบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และ
เห็นดวยนอยมาก 

 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยเปนคำถามแบบปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 

 การคำนวณหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑการใหความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด,2545 : 103)  

  4.51 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด  

  3.50 - 4.49  หมายถึง ความคิดเห็นการปฏิบัติการสอนอยูในระดับมาก  

  2.50 - 3.49  หมายถึง ความคิดเห็นการปฏิบัติการสอนอยูในระดับปานกลาง  
  1.51 - 2.49  หมายถึง ความคิดเห็นการปฏิบัติการสอนอยูในระดับนอย  

  1.00 - 1.50  หมายถึง ความคิดเห็นการปฏิบัติการสอนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ผูวิจัยได นำเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน หาคาความเท่ียง 
(Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’sCoefficient Alpha 

Method) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.87 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลชวงกรกฎาคม-สิงหาคม 

พ.ศ.2564 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 ครูผูสอนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประจำปการศึกษา 2564 สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-35 ป มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีตำแหนงเปนเปนครูผูสอน และสวนใหญมีประสบการณสอน 7-9 ป 
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 2. ระดับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอ
ดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอ
ดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.73และ S.D. = 0.664เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก  ดานการ
ออกแบบและจัดทำบทเรียน E-learningมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด3.81รองลงมา คือ ดานการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.77 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และดานการรวบรวมขอมูลเพื ่อการประเมิน 

ปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61ตามลำดับ 

 ดานการออกแบบและจัดทำบทเรียน E-learningในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81

และ S.D. = 0.631เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ไดแก การออกแบบบทเรียน (Courseware) 

เหมาะสมกับสภาพความพรอมของผูเรียน เวลาที่ใชในการเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.91 รองลงมา คือ การ
จัดทำสื่อการสอนการสอนออนไลนมีเหมาะสมตอการเรียนรูและนาสนใจตอผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแตละหนวย เหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ตามลำดับ 

 ดานการจัดการเรียนรู ในภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77และ S.D. = 0.792 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ไดแก มีการนัดหมายการสงงาน และแจงชวงเวลาที่มีการทดสอบ 

เพื่อใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจถึงวิธีการใชบทเรียน อยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.98 รองลงมา คือ การ
ติดตอสื่อสาร ติดตามการเรียน ระหวางนักเรียนและครูผูสอน ทำไดอยางสะดวกรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และ
วิธีการเรียน เงื่อนไขการเรียน มีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนออนไลน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ตามลำดับ 

 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และ S.D. = 0.879 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ไดแก มีการประเมินดวยแฟมสะสมงาน การประเมนิตนเอง 
การประเมินตามสภาพจริง โดยครูผูสอนวัดและประเมินผลผูเรียนในแตละชวงเวลาของการจัดการเรียนรู พรอมท้ัง
บันทึกขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.81 รองลงมา คือ การวัดและประเมินผล
ควรใชวิธีการหรือรูปแบบการทดสอบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับจำนวนและลักษณะธรรมชาติของผูเรียน เชน การใช
โปรแกรมทดสอบสำเร็จรูปในการทดสอบแบบออนไลนที่สะดวกและงายตอการเขาถึง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70และ
การประเมินผลการเรียนรูการพิจารณาการเขาเรียน การสงงาน ความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธกับผูสอน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.67 ตามลำดับ 

 ดานการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาบทเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 และ S.D. = 0.757 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 1 ขอ ไดแก มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจากผูเรียนมาวิเคราะหเพื่อแกไข ปรับปรุง พัฒนาบทเรียนออนไลน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

4.20 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ คือ มีการประสานขอความรวมมือจากผูปกครองใหเขามามีสวนรวมใน
การประเมินผลและสะทอนผลการเรียนรู (Feedback) กลับไปยังครูผูสอนอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 

และครูผูสอนจัดทำแบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบตรวจสอบรายการ และแบบประเมินพัฒนาการดานตาง ๆ ของ
ผูเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนออนไลน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 ตามลำดับ 
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 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

  1. ครูผูสอนท่ีมีเพศแตกตางกัน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียน
นเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แตกตางกัน พบวา 
ครูผูสอนที่มีเพศแตกตางกัน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอน
เจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

  2. ครูผูสอนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียน
นเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แตกตางกัน พบวา 
ครูผูสอนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอน
เจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2แตกตาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

  3. ครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลมุ
โรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แตกตางกัน 

พบวา ครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโ รงเรียน
นเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2แตกตาง อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 

  4. ครูผูสอนที่มีตำแหนงแตกตางกัน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุม
โรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แตกตางกัน 

พบวา ครูผูสอนที่มีตำแหนงแตกตางกัน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร 
อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 

  5. ครูผูสอนที่มีประสบการณสอนแตกตางกัน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษา
กลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แตกตางกัน 

พบวา ครูผูสอนท่ีมีประสบการณสอนแตกตางกัน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียน
นเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2แตกตาง อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษาตาม
วัตถุประสงคไดดังนี้  

 การจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพ
ประภาพาลพาย (2557) ที่ศึกษา เรื่อง การใชสื่อสังคมออนไลนตามแนวความคิดหองเรียนกลับ ดาน เรื่ อง ภาษา
เพื่อการสื่อสาร เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6 พบวา สื่อออนไลนดังกลาว
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มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และยังสอดคลองกับวิสุทธิ ์ ตรีเงิน (2562) ไดศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ สังคมในหองเรียนกลับดานโดยใชกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน
จากงานวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรูในหองเรียนกลับดาน โดยใชกระบวนการเรียนรู 5 

ข้ันตอน นักศึกษามีความคิดเห็นในทุกดานอยูในระดับมาก 

 ปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุมโรงเรียน
นเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา ครูผูสอนท่ีมี เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณสอนแตกตางกัน จะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษากลุม
โรงเรียนนเรศวร อำเภอดอนเจดีย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แตกตางกัน             

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับวิจัย ทัศนีย ชาติไทย (2555) ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบ
แรงจูงใจทางดานอายุ ทำใหมีความแตกตางในชวงอายุของคุณครูสอนที่มีการ เขาใจในระบบการสอนออนไลน
มากกวาการสอนในรูปเกา และสอดคลองกับการศึกษาของ ศรีจันทรัตน กันทะวัง ,จรีลักษณ รัตนาพันธ, วรรณดี 

แสงประทีปทอง และดวงจันทร เด่ียววิไล (2558) ผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนการสอนภูมิปญญาทองถ่ินตาม
การสอนเชิงประสบการณโดยการสอนของคุณครูผูสอนจะมีความแตกตางกันแตจะมีกระบวนการมีสวนรวมกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนตามลา ดับในการจัดการเรียนการสอน
และมีกิจกรรมท่ีหลากหลายในการเรียนการสอนในกระบวนการตางๆทาใหเกิดการเรียนรูท่ีมีความสุขกับผูเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะ 
ในการนำผลการวิจัยไปใช  
1. ขอเสนอแนะสำหรับผูบริหารโรงเรียน 
 1.1 ในการสอนออนไลนอยากใหมีการจัดอบรมการใชงาน โปรแกรม Google Classroom, Line เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนออนไลนใหกับคุณครู 
 1.2 ควรจะมี การอบรมการทำ สื่อวิดีโอ รูปภาพ หรือการออกแบบเนื้อหาในการสอนใหกับคุณครู เพื่อเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนใหมีความหลากหลายในการสอนออนไลนของคุณครู และจะทำ ใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูและ เขาใจในบทเรียนออนไลน งายข้ึน 

2. ขอเสนอแนะสำหรับครู 
 2.1 ครูควรมีการศึกษาเรียนรู หาขอมูลการใชงานโปรแกรมหรือฟงกชั่นตางๆ ดวยตนเอง 
 2.2 ครูควรมีการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันหรือสะทอนปญหาในการใชงานในการสอนออนไลน 

 3. ขอเสนอแนะสำหรับนักเรียน 

 3.1 นักเรียนควรมีการสะทอนปญหาการใชงานโปแกรมกับใหคุณครูไดรับทราบ 

 3.2 นักเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนความรูในบทเรียนตางๆกับเพื่อนในหอง 
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ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  
 1. การศึกษาครั้งตอไปควรไปศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมโรงเรียนในเขตจังหวัดอื่นๆ ดวย เพื่อ ใหทราบถึง
ปจจัยท่ีมีผลหลักของแตละพื้นท่ีและสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษาไดอยาง
ตรงจุดมากยิ่ง ข้ึน 

 2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการ
เพิ่มแบบสัมภาษณเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณหรือการประชุมกับกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและมีความ
ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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Abstract

The objectives of this research were 1) to study educational A dministration of 
Catholic Schools under Chiang Mai Diocese after the Coronavirus disease 19 (COVID-19) 
O utbreak, 2) to propose the recommendations of educational administration of Catholic 
Schools under Chiang Mai Diocese after the Coronavirus disease 19 (COVID-19) Outbreak. 
The population were three school directors and experts of schools under Chiang Mai Diocese
selected by purposive sampling, for a total of nine respondents. The instrument used was an 
in-depth interview form. The researcher determined open-ended questions for the 
respondents to answer the questions freely. Data were analysis by summarizing into issues.

Key Words : The educational administration ,The Catholic school of Diocese Chiangmai. 
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ACADEMIC ADMINISTRATION IN EXPANSION OPPORTUNITY SCHOOL
UNDER CHAINGMAI EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 6
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Abstract
The research on Education, Academic Administration of Schools Expanding 

Educational Opportunities Under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 
6, the objectives are 1. To study the academic administration of the school to expand 
educational opportunities. Under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 6 
2. To study the recommendations of the school administrators' academic administration to 
expand educational opportunities Under the Chiang Mai Primary Educational Service Area 
Office 6 To be more effective, the sample group used in this research were school 
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administrators. Deputy School Administrator and school teachers to expand educational 
opportunities Under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office, Region 6, 
Academic Year 2021 consisted of 92 people. The instrument used to collect data was the 
opinion questionnaire. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, 
mean and standard deviation. by using a statistical package.

The results showed that the condition of academic administration of schools expanding 
educational opportunities under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 6, 
overall, was at a high level, as follows:  on curriculum development, educational institutions, 
aspects of measurement, evaluation and transfer comparisons. academic results development 
of learning processes and development of media, innovation and educational technology

Keywords : Academic Administration School Expands Educational Opportunities.
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Abstract
This research objectives were 1 ) to study the school administration to improve 

teachers' performance according to the Performance Agreement (PA) of Doi Inthanon United 
Campus schools under Chiang Mai Secondary Educational Service Area Office, and 2 )  to 
study the recommendations for school administration to improve teachers' performance 
according to the Performance Agreement (PA) of Doi Inthanon United Campus schools under 
Chiang Mai Secondary Educational Service Area Office. The samples used in this research
were 9 7 professional level teachers in 6 schools of Doi Inthanon United Campus schools 
under Chiang Mai Secondary Educational Service Area Office. The instruments used for data 
collection were a questionnaire and an interview form. Data were analyzed by percentage, 
mean, standard deviation, and summarizing into issues.

The results of the research were as follows: 1) school administration to improve teachers' 
performance according to the Performance Agreement (PA) of Doi Inthanon United Campus 
schools under Chiang Mai Secondary Educational Service Area Office overall was at a high level. 
When considering each aspect sorted from the highest to the lowest, it was found as follows: the 
promotion and supporting of learning management, followed by the learning management, and 
self-development and professional development, respectively. 2 ) The recommendations for 
school administration to improve teachers' performance according to the Performance Agreement 
(PA) of Doi Inthanon United Campus schools under Chiang Mai Secondary Educational Service 
Area Office, it was found that the school administrators should assign performance appropriately 
according to the teacher's aptitude and ability, as well as include determining the hours of 
teachers’ workload in accordance with the regulations prescribed by Office of The Teacher Civil 
Service and Educational Personnel Commission (OTEPC).

Key Words : School Administration, Teachers' performance, Performance Agreement (PA)
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คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
Desirable Characteristics of Educational Institution Administrators in Thailand 4.0 of Vocational 
Education in Suphanburi Province under Office of the Vocational Education Commission
 
ผูวิจัย   พานุเกียรติ  ยอดคำ  

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กฤษณะ  บุหลัน 

อาจารยประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 

ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการทำงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนท้ังหมด 196 คน ไดกลุมตัวอยาง โดยการสุมแบบงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป และใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดาน 
เรียงลำดับดานท่ีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหานอย คือดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรูความสามารถทางการ
บริหาร ดานวิสัยทัศนกวางไกล ดานความเปนผูนำ ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานการสื่อสาร และดานทักษะทาง
เทคโนโลยีและการใชดิจิทัล 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 
4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวาครูผูสอนจำแนกตามเพศ 
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทำงานที ่ตางกัน มีความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 มีความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบครูผูสอนจำแนกตามอายุท่ีตางกัน 
มีความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญยิ่ง
ทางสถิติท่ี .01 

 
คำสำคัญ : คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผูบริหารสถานศึกษา ไทยแลนด 4.0 
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study desirable characteristics of educational 

institution administrators in Thailand 4.0 of Vocational Education in Suphanburi Province, 
Office of the Vocational Education Commission and 2) to compare the desirable characteristics 
of educational institution administrators in Thailand 4.0 of Vocational Education in Suphanburi 
Province, Office of the Vocational Education Commission.It was classified by gender, age, 
educational background and work experience. The sample group used in this research a total of 
196 people were school teachers in Vocational Education Center, Suphanburi Province by simple 
random. The research tools consisted of questionnaires, data analysis using packaged programs 
and using descriptive statistics including percentage, mean and standard deviation, data analysis 
by content analysis. 

The results of the research showed that 1) Desirable characteristics of educational 
institution administrators in Thailand 4.0 era of Vocational Education in Suphanburi Province 
under the Office of Vocational Education Commission. The overall is at a high level. We 
consider each aspect sort the sides with the highest average opinions in descending order which 
is morality, ethics, knowledge and management competence, board vision, leadership, creativity, 
communication and technology and digital using skills 2) Comparison of desirable 
characteristics of educational institution administrators in Thailand 4.0 era of Vocational 
Education in Suphanburi Province under the Office of Vocational Education Commission. It was 
found that teachers classified by gender, educational background and work experience were 
different. There was a need for desirable characteristics of the institution administrators in 
Thailand 4.0 era. There were no different opinions. When we compare teachers classified by 
different ages, the need for desirable characteristics of institution administrators in Thailand 4.0 
era was significantly different at .01

Key Word (s) : Desirable characteristic, Educational Institution Administrator, Thailand 4.0
 
บทนำ 

การศึกษาถือเปนเรื่องสำคัญในการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ กฎหมายแมบทหรือกฎหมายสูงสุด
ของประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญจึงไดมีการบัญญัติเก่ียวกับการศึกษาเอาไว สิทธิดานการเรียนรูเพิ่มเติมท้ังในระบบ และ
ตามอัธยาศัยมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 50 บุคคลมีหนาท่ี (4) เขา
รับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ และมาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ป 
ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายท่ีนับจากกอนวัยเรียนคือชั้นอนุบาลถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร , 2561) รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ในมาตรา 31 ใหกระทรวงมีอำนาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและกำกับดูแลการศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท และการอาชีวศึกษา กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร เพื่อ
การศึกษา สงเสริมและประสานงานการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา ท้ังนี้ในสวนท่ีเกี่ยวกับการศึกษา รวมท้ัง
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2562) สถานศึกษาเปนหนวยงานทาง
การศึกษาระดับปฏิบัติการที่สำคัญที่สุด มีสิทธิหนาที่หรืออำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งที่กำหนดไวในกฎหมาย ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต กลาคิด กลาทำและกลาแสดงออก 
ประเทศไทยไดใหความสำคัญดานการศึกษาในฐานะเปนกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ มาโดยตลอด และเนื่องจาก
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับเดิมไดสิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดจัดทำ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ขึ้น โดยเนนการใหความสำคัญ กับการมีสวนรวมและการยอมรับของทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของ อันจะสงผลใหการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติ ไปสูการปฏิบัติประสบความสำเร็จ  ดังนั้น 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เปนแผนระยะยาว 20 ป  
เพื่อเปนแผนแมบทสำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในชวงระยะเวลา
ดังกลาว โดยไดศึกษาสภาวการณ และบริบทแวดลอมที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งดาน
ความกาวหนาของ เทคโนโลยีดิจิทัลแบบกาวกระโดดที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และ โลก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษ ท่ี 21 ท่ีท่ัวโลกตางตองเผชิญกับ
ความทาทายและมุงพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมยุค 4.0 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  

จุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ไดมอบนโยบายการ
ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกำหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึด
ยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษาท่ีจะดำเนินการ 6 ดาน เปนหลักในการดำเนินการใหเปนรูปธรรมท่ีเกี่ยวของ
การสำนักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา ดังนี ้ 1) ดานความมั่นคง 2) ดานการผลิต พัฒนากำลังคนและสราง
ความสามารถในการแขงข ัน ยกระดับว ิชาภาษาอังกฤษรองร ับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาส ังกัดสำน ักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทำ Echo English Vocational ซึ่งเปน Application ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ อาทิ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เพื่อแกปญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตรของประเทศ ผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรม
อนาคต (New S - Curve) โดยสานพลังประชารัฐดานการศึกษาและจัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช
สถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝก
ทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทำงานรวมกับผู อื ่น เพื่อใหมี สมรรถนะที่เปนไปตามความตองการของสถ าน
ประกอบการ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรงรัดการพัฒนาอาจารย เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม 3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
การเรียนการสอน การสรรหาครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น  มอบใหสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              
4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใหสามารถใช
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ประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ดานสื่อและ
องคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทัน การเปลี่ยนแปลง 5) ดานการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม และ6) ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ                      
(ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป, 2560) 

ทั้งนี้ การที่สถานศึกษาจะสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น ตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษา           
ท่ีมีประสิทธิภาพเชนกัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทและหนาท่ีสำคัญในการกำหนดทิศทาง ของสถานศึกษาในดาน
ตาง ๆ ใหงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไว และการท่ีผูบริหารจะสามารถ พัฒนางานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ไดนั้น จำเปนตองอาศัยปจจัยอันจะนําพาสถานศึกษา ใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของผูบริหารท่ีแสดงออก
ถึงความสำเร็จของ การบริหารงานดวยการมีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม ท่ีจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานให
บรรลุเปาหมาย (บุญทัน ดอกไธสง, 2548) และผลการวิจัยของ นพนิตย ชั้นบุญใส (2544) ที่ศึกษาคุณลักษณะและแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเขต
การศึกษา12 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาชีพและดวยสวนตัว โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสำคัญของคุณลักษณะของผูบริหารที่กอใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา ในขณะเดียวกัน 
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบัน จึงตองพัฒนาตนเองอยาง สม่ำเสมอ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนของสังคมโลก ซึ่งปจจัย
สำคัญในการเสริมสรางการเรียนรู ในสถานศึกษา คือ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การมีสวนรวม และ
สอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูป การศึกษาจึงตองมีท้ังศาสตร
และศิลป ในการบริหารจัดการ นับวาเปนคุณลักษณะท่ีสำคัญท่ีจะทำใหการบริหารจัดการศึกษา  

อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดบริหารจัดการศึกษาให
สอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงสรางระบบการบริหารราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 30 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2559) อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและนักเทคโนโลยี มีการปฏิรูปทั้งระดับ
แนวคิด โครงสรางและวิธีการดำเนินงาน เพื ่อใหผลผลิตที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนาชาติ          
ดังพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ในมาตรา 6 ที่กำหนดใหการจัดการอาชีวศึกษาตองสอดคลองกับกรอบ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหสามารถ
ขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดศึกษาสภาวการณ และบริบทแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งดานความกาวหนาของ เทคโนโลยีดิจิทัลแบบกาวกระโดดที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมสูงวัย และทักษะของประชากร
ในศตวรรษ ท่ี 21 ท่ีท่ัวโลกตางตองเผชิญกับความทาทายและมุงพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 
(พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551, 2551) 
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จากที่กลาวมาขางตน เห็นไดวาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษานั้นมีความจําเปนยิ่ง ตอการบริหารใน
สภาวการณปจจุบัน ภายใต ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 รวมท้ังนโยบาย
รัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ของรัฐบาลดานการศึกษา ท่ีมุงให
ผู เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้น บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกที่มี
ความสำคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 ลงสูการปฏิบัติ การขับเคลื่อนครู การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตร คุณลักษณะของผูบริหาร ดานความรูความสามารถ ดานภาวะผูนํา วิสัยทัศนและคุณธรรม และอีกหลาย
ประการ ซึ่งการวิจัย เร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสอดคลองและตอบสนองนโยบายของประเทศไดตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัด

สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษา

จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของครู จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการทำงาน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในทัศนะคติของครู จำแนกตามเพศ มีความแตกตางกัน 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในทัศนะคติของครู จำแนกตามอายุ มีความแตกตางกัน 

3. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในทัศนะคติของครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา มีความแตกตางกัน 

4. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในทัศนะคติของครู จำแนกตามประสบการณในการทำงาน มีความ
แตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้ ผูวิจัยศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด  4.0 ของ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาศัยการสังเคราะหแนวความคิดของ
ธงชัย เจนโกศล (2557 : 64) สาโรจน ขอจวนเต๋ียว (2560 : 189 - 190) มณฑาทิพย นามนุ (2561 : 18) สุกัญญา รอดระกำ 
(2561 : 579) สุวิมล มธุรส กิตติ รัตนราษ และอนันต อุปสอด (2562) รัชฎาภรณ ทิพยกาญจนรัตนและ เตือนใจ ดลประสิทธ์ิ 
(2563) อรวี แสงทอง และรัตนา กาญจนพันธุ (2564 : 95) อาลี ซาบันจ อาเหม็ต ชาฮิน และเกตส คาซาลัก (Ali Sabanci 

Ahmet Şahin and Gamze Kasalak, 2557 : 177) เซอรเวต ออซเดมิร ออมูร โคบานา และซูเฮลา บอซเคิรต (Servet 

ÖZDEMİR Ömür ÇOBAN & Süheyla BOZKURT, 2563 : 399) และ ณภัทสรณ นรกิจ และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 
(2564 : 54) พิจารณาเลือกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ท่ีมีความถี่ในระดับ 4 ข้ึนไป ดังกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยนี้  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

 

วิธีการวิจัย 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0  ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเปนผูบริหารท่ีพึงประสงค ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้  
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี ้ คือ ครูในสถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2564 จำนวน 384 คน (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 

2564) ไดเลือกใชกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณครั้ง โดยวิธีและใชวิธีสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 196 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ประกอบดวยแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยผูวิจัยไดแบงเนื้อหาของ

แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ขอ 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี ่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจำนวน 7 ดาน ดานละ 10 ขอ และตอนท่ี 3 
เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะ โดยแบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบกำหนดคำตอบใหเลือก 
(Multiple Choice) เลือกตอบเพียงขอเดียว และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) แบบลิเคอรท (Likert Scale Type) โดย 5 = มากที่สุด และ 1 = นอยท่ีสุด 

3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และนำเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดยคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต .50 ข้ึนไป (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558) และนำไปทดลองใช (Try out) กับกลุมท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางจำนวน 30 คน เพี่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliabilty) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient : α) 

เทากับ 0.986 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
5. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูลดังกลาว โดยอาศัยการคำนวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการ
วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ท้ัง 2 ตอน โดยตอนท่ี 1 ไดแก ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ แบบสอบถาม 
นํามาวิเคราะหขอมูลโดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ ใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวนำเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ตอนท่ี 2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0            
ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) เปนรายขอและผลรวมการแปลผลขอมูล จากแบบสอบถาม  และตอนที่ 3 ขอมูลเกี ่ยวกับ
ขอเสนอแนะแนวคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาเขียนรายงานเชิงพรรณนา  
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัด

สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 61.74) อายุระหวาง 

40 - 49 ป (รอยละ 36.74) โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 81.63) มีประสบการณในการทำงาน 10 ป ขึ้นไป 
(รอยละ 53.57)  

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.39, S.D. = .56) เมื่อพิจารณาในแตละดาน 
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม (  = 4.52, S.D. = .59) รองลงอยูในระดับมาก 
คือ ดานความรูความสามารถทางการบริหาร (  = 4.45, S.D. = .51) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานทักษะทาง
เทคโนโลยีและการใชดิจิทัล (  = 4.29, S.D. = .55)  

ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน จำแนกตามเพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทำงาน พบวาโดยรวม และรายขอ 

ครูที่มีเพศตางกัน มีความเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

ครูที่มีอายุตางกัน มีความเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญยิ่งทาง
สถิติท่ี .01 

ครูท่ีมีวุฒกิารศึกษาตางกัน มีความเห็นตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 
ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

ครูที่มีประสบการณในการทำงานตางกัน มีความเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหา รสถานศึกษา         
ในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมไม
แตกตางกัน 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่นำเสนอขางตน ผูวิจัยดำเนินการอภิปรายผลตาม
ผลการวิจัย ดังตอไปนี้ 
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ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุค
ไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อรวี แสงทอง และรัตนา กาญจนพันธุ (2564) ไดทำการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครูในโรงเรียนเครือสหวิทยาเขตเมืองปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียน
เครือสหวิทยาเขตเมืองปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เชนเดียวกับมณฑา
ทิพย นามนุ (2561) ไดศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จากทัศนคติของครู ผลการวิจัยพบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน           

เมื่อพิจารณาในแตละดาน เรียงลำดับดานที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหานอย คือดานคุณธรรม จริยธรรม             
ดานความรูความสามารถทางการบริหาร ดานวิสัยทัศนกวางไกล ดานความเปนผูนำ ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค         
ดานการสื่อสาร และดานทักษะทางเทคโนโลยีและการใชดิจิทัล สามารถนำมาอภิปรายไดดังนี้  

1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามเพศของครูผูสอน โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี ้อาจเปนเพราะวา อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           
ใหความสำคัญกับบุคคลากรดวยความเสมอภาค ไมจำกัดเพศ มีแนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเทาเทียม
กัน รวมถึงการสนับสนุนสงเสริมในเรื่องของการศึกษาตอเพื่อพัฒนาและตอยอดความรูของบุคคลากร เปดโอกาสให
บุคลากรไดแสดงศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยไมพิจารณาถึงเรื่อง
เพศ จึงสงผลใหระหวางครูเพศชายและครูเพศหญิงมีแนวคิดตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณภัทสรณ นรกิจ และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2564) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนำในศตวรรษท่ี 21 
ตามการรับรูของครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายที่ 34 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
คุณลักษณะผูนำในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรูของครูผูสอนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และครูผูสอนท่ีมี
ระดับการศึกษาตางกันมีการรับรูตอคุณลักษณะผูนำในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนเครือขายที่ 34 สำนักงานเขตมนีบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามอายุของครูผู สอน โดยรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความเปนผูนำ ดานความรูความสามารถทางการบริหาร ดานการสื่อสาร 
ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดานทักษะทางเทคโนโลยีและการใชดิจิทัล แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ .01 
สวนดานวิสัยทัศนกวางไกล แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ ศุภมาส วิสัชนาม (2560) 
ไดทำการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบโดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูในสถานศึกษาของอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีครูในสถานศึกษาที่มีอายุแตกตางกันเปนจำนวนมากที่มีความหลากหลายชวงอายุ 
สอดคลองกับรัชฎาภรณ ทิพยกาญจนรัตนและ เตือนใจ ดลประสิทธิ์ (2563 : 122) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถาศึกษา ยุค 4.0 ที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบวา อายุท่ีตางกันมีผล
ตอระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษายุค 4.0 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานการบริหารแบบมี
สวนรวม ทักษะดิจิทัล และภาวะผูนำ เปนคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษายุค 4.0 ที่สงผ ลตอประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนไดรอยละ 68.7 ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  

3. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูสอน โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาไดเปดโอกาสและสนับสนุนใหบุคคลากรในสถานศึกษา
ทุกคนไดรับการพัฒนาการฝกอบรมจากหนวยงานตนสังกัด หรือจากหนวยงานอื่นที่ไดจัดขึ้น ความตองการหรือความ
ถนัดของบุคลากร ดังนั้นบุคลากรจึงไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจึงสงผลใหครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีแนวคิดตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของธงชัย เจนโกศล (2557) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัย
พบวาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพมีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความ
คิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพอยูในระดับ
มากและมากที่สุด เชนเดียวกับงานวิจัยของ โชคชัย นาไชย (2559) ไดทำการศึกษาทักษะการบริหารความขัดแขงของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ตามทัศนะของครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 
การเปรียบเทียบทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ วุฒิ การศึกษา และประสบการณในตำแหนง พบวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
เพศ วุฒิการศึกษาและ ประสบการณในตำแหนง แตกตางกัน มีทักษะการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกันไมเปนไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูบริหารเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสามารถประยุกต
และบริหารตามสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบและ
เกิดประโยชนสูงสุด  
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4. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามประสบการณในการทำงานของครูผูสอน โดยรวมไมแตกตางกัน 
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในสภาพปจจุบันเปนสถานศึกษามีจำนวนสถานศึกษา 8 แหงในดานสายอาชีพ รวมถึงขนาดของสถานศึกษา
ครูที่มีวัยตางกัน แมกระทั้งการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ทำใหครูมีพื้นฐานทางความคิดที่มีความแตกตางกัน
ตามความรู ความสามารถแตละบุคคลท่ีไดรับมาจากการศึกษาท่ีระดับตางกัน การศึกษาคนควาภูมิหลังของครูผูสอนจะ
สงผลถึงทัศนะความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึงสถานการณในการบริหารท่ีมีบริบท
แตกตางกันนั้น คุณลักษณะดานอื่น ๆ และความสามารถในการบริหารงานท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองนำมาใชในขณะ
ปฏิบัติหนาท่ี การเปนนักคิด นักพูด นักฟง และการแกปญหาความขัดแยง และอ่ืน ๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติบางประการท่ี
จำเปนและไมจำเปนตองใช ทำใหครูที่มีความคิดที่ตางกันมองและมีทัศนะที่แตกตางกัน สอดคลองมณฑาทิพย นามนุ 
(2561) ไดศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 จากทัศนคติของครู ผลการวิจัยพบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด าน โดยครูที่มีประสบการณ
ทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไมเปนไปตามสมมติุฐาน
ที่ตั ้งไว ทั้งนี ้อาจเปนเพราะทักษะของผู บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูบริหารมีเทคนิคในการคิดเชิงกลยุทธ วางแผนกำหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึกษา
ไดอยางชัดเจน มีเทคนิคในการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลสารสนเทศ นอกจากนี้จะตองมี เทคนิคการสั่งการการ
มอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน รวมท้ังเทคนิควิธีการในการปฏิบัติการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายนาสนใจ เทคนิค
ในการใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีไดอยางคลองแคลว และมีเทคนิคในการระดมความคิดการทำงานแบบรวมมือ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของศศิตา เพลินจิต (2558) ทำวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดานเรียงลำดับตามคาเฉลี่ย คือ ดานภาวะ
ผูนำและความรับผิดชอบ รองลงมาคือดานทักษะ ดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 
ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได และดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยดังตอไปน้ี  

1.1 ผลจากการวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0  ของอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวาอยูในระดับมาก ดังนั้นผูบริหารจึงควรพฒันา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 อยูเสมอ เพื่อใหการดำเนินงานภายในสถานศึกษา
ประสบความสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหา รสถานศึกษาในยุค           

ไทยแลนด 4.0 และมุงเนนประสิทธิภาพของสถานศึกษา รับฟงปญหา ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุก ๆ คน  

2.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรรับฟงปญหา ความตองการ และความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียนในสถานศึกษา เพื่อนำขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  
2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  

2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามทัศนะของบุคคลอื่น ๆ เชน คณะกรรมการสถานศกึษา 
ผูนำชุมชน ผูเรียน ประชาชน เปนตน  

2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาและแนวทางในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานของผูบริหารสูความเปนเลิศ  

2.3 ควรศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ ท่ีสงผลตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 
ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในสถานการณวิกฤติโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19 ของโรงเรียน
นานาชาติในจังหวัดเชียงใหม 
 

SCHOOL CURRICULUM MANAGEMENT DURING A COVID-19 CRISIS SITUATION
OF INTERNATIONAL SCHOOLS IN CHIANG MAI PROVINCE
 

ผูวิจัย  พิมลรตา  สุริยวงศ 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ  สุภิสิงห 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหมหลัง

สถานการณวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
นานาชาติในจังหวัดเชียงใหมหลังสถานการณวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม 

จากโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน จำนวน 20 คน และใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยผูวิจัย
ไดกำหนดประเด็นขอสอบถามแบบคำถามปลายเปด (Open-Ended) โดยผูใหขอมูลไดตอบอยางอิสระ การวิเคราะหขอมูล 

ไดแก การสรุปเปนประเด็น 

ผลการวิจัยพบวา การบริหารการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหมหลังสถานการณวิกฤติโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มีทั้งหมด 9 ดาน 1) การศึกษาวิเคราะหและทำความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของแตละโรงเรียน 2) การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน 3) การจัดครูเขาสอน 4) การจัดตารางสอน          

5) การจัดแผนการเรียน 6) การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการสอน 7) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใช
หลักสูตร 8) การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร และ 9) การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน 

 

คำสำคัญ : โควิด-19, โรงเรียนนานาชาติ, การจัดการหลักสูตรในภาวะวิกฤติ 
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Abstract
This study aims to present 1) Guidelines for curriculum management of International 

Schools in Chiang Mai after the occur of the COVID-19 crisis. 2) Suggestions and ideas for 
curriculum managements within schools in Chiang Mai area after the occur of COVID-19 crisis

The population of this study is the nine administrators from 3 schools within Chiang Mai 
area that selected from purposive sampling technique. The tools for collecting the data is the in-
depth interview using open-ended questions and analyze the data by make-to-point conclusion.

The result is focused on 9 issues as follows: Staff preparation, teacher roles and 
responsibilities, teaching schedules, students schedule, teaching materials and supplies, 
assessment and evaluation process, public relations and communications with the parents, 
number of students enrollment, and school budgeting. 

Key Words : Covid-19, international schools, curriculum management during crisis
 

บทนำ 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ไดเกิดการคนพบไวรัสสายพันธุใหมในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย 

ประเทศจีน (องคการอนามัยโลก, 2564) ไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศใน
วันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศใหเปนโรคระบาดทั่วโลก และเปนที่รูจักในชื่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 8.54 น. มีผู
ติดเชื้อยืนยันแลวมากกวา 215,844,454 รายทั่วโลก และมากถึง 1,139,571 รายในประเทศไทย (Worldometers, 2564) 

ไวรัส COVID-19 จะแฝงตัวอยูในละอองฝอยจากการไอจาม และสารคัดหลั่ง เชน น้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระ ดังนั้นการ
แพรเชื้อไวรัสนี้ ผูที่อยูใกลชิดตองไดรับเชื้อผานการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญและละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศรับ
เชื้อเขาไปในทางเดินหายใจ หรือใครท่ีอยูใกลผูปวยในระยะ 1-2 เมตร อาจจะติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ 

และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอจามรดกันโดยตรงหรือหากอยูหางจากผูติดเชื้อในระยะ 2 เมตรข้ึนไป ก็อาจติดเชื้อ
จากการสูดฝอยละอองขนาดเล็กไดเหมือนกัน นอกจากนี้เชื้อไวรัส COVID-19 ยังอาจแพรเชื้อโดยการสัมผัสได การท่ี
เชื้อไวรัสจะกอโรคในรางกายทุกคนได ทุกคนตองไดรับเชื้อไวรัสดังกลาวผานเยื่อบุตางๆ จนนำไปสูการติดเชื้อที่ระบบ
ทางเดินหายใจสวนบน และอาจถึงแกชีวิตได  

การเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ถือเปนภาวะวิกฤตประเภทหนึ่งท่ีตองไดรับการจัดการ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแตละดานอยางเรงดวน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพอาจจะเรียกคำนิยามนี้วา “การจัดการภาวะ
วิกฤต” เพราะการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คือภาวะท่ีองคการประสบเหตุการณท่ีไมคาดคิดมากอน 

หรืออาจเปนภัยใหกับองคการและผูมีผลประโยชน เปนปจจัยภายนอกองคการ ยากตอการควบคุมและจัดการ สงผลทำ
ใหการดำเนินงานอาจหยุดชะงัก เกิดปญหาดานการเงินและสงผลตอพนักงานขององคการกลายเปนปญหาเศรษฐกิจ
ระดับโลก (ฉัฐวัฒน ชัชณาภัฏฐ, 2563: 197) 
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จากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และรูปแบบการจัดการโรคนี้สงผลใหทุกภาคสวนตองปรับตัว
พรอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ ปรับวิถีชีวิตสู “New Normal”หรือชีวิตวิถีใหมที่ทุกคนตางตองพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยี 

การสื่อสารออนไลนรอบดานในการดำรงชีพมากข้ึน ท้ังดานสาธารณสุข การทำธุรกิจการคา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และการศึกษา (วราภรณ จุลปานนท, 2563: 125) โดยเฉพาะสถานศึกษาเปนสถานท่ี ท่ีมีนักเรียนอยูรวมกันจํานวนมาก
และมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการท่ีไมดี อาจจะมีการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ได ซึ่งสวนใหญมมักจะไม
คอยมีอาการหรือมีอาการแสดงคอนขางนอย และมีความเปนไปไดสูงมากที่นักเรียนจะนำเอาเชื้อกลับบาน อาจทําให
การแพรระบาดในวงกวางเกิดขึ ้นไดอยางรวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบาน ซึ่งหากมีการระบาดในหมู
นักเรียนแลว ยังมีผลกระทบในสังคมหรือผูใกลชิด เชน ครู พอแม ผูสูงอายุท่ีติดเชื้อจากเด็ก ดังนั้น หากมีการเปดเรียน 

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดการติดเชื้อในกลุมเด็กเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเด็กเปนกลุมท่ีตองไดรับการดูแลและระมัดระวังในการกระจาย
เชื้อเปนอยางมาก มาตรการในการเปดเทอม จึงมีความสําคัญมากในการควบคุมการระบาด การวางแผนเปดเทอมจึง
ตองมั่นใจวา สามารถควบคุมไมใหเกิดการระบาดของโรคในเด็กนักเรียนได กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเองก็มี
ความตระหนักถึงสถานการณดังกลาวและคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนและ บุคลากรทางการศึกษา
โดยตระหนักอยูเสมอวา ไมวาสถานการณแวดลอมจะเลวรายและรุนแรงแคไหน การเรียนรูที่เขาถึงไดและมีคุณภาพ
สำหรับเด็กไทยทุกคนเปนเปาหมายสูงสุด ตามแนวคิด “การเรียนรูนำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได แตการเรียนรูหยุด
ไมได” (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2563) 

มาตรการเวนระยะหางทางสังคม หรือ Social Distancing รวมไปถึงการปดเมือง ปดประเทศ ปดสถาบัน 

การศึกษาตาง ๆ เปนมาตรการที่จำเปนและไดมีคำสั่งออกมาอยางชัดเจนจากหนวยงานรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ 

อยางตอเนื่อง กลายเปนสาเหตุสำคัญใหนักเรียนจำนวนกวา 1.5 พันลานคน หรือมากกวารอยละ 90 ของนักเรียน
ทั้งหมดในโลกไดรับผลกระทบ (Unesco, 2564) กระบวนการเรียนรูถูกรบกวน และหลาย ๆ สวนประสบปญหาการ
เขาถึงเทคโนโลยีท่ีจำเปนและเขามามีบทบาทในโลกการศึกษาแบบชวงวิกฤตินี้อยางเรงดวน ซึ่งปญหาเหลานี้ชี้ใหเห็นถึง
ประเด็นดานความเหลื่อมล้ำท่ีเพิ่มระดับปญหามากข้ึนเปนเทาทวีคูณ การเกิดอุบัติของโรคระบาดโควิด -19 ดังกลาวทำ
ใหเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับระบบการศึกษาในหลากหลายดาน เชน เราจะทำการเรียนการสอนในยุคโควิด -19 ใหมี
ประสิทธิภาพในขณะท่ีหลีกเลี่ยงการพบปะ หรือการกระทำ Social Distancing ตามนโยบายรัฐฯ ไดอยางไร หลักสูตร
การศึกษาจำเปนตองปรับเปลี่ยนหรือไม  ใหเปนไปในทางไหน หนาตาเปนแบบไหนจึงจะเหมาะสมและเปนไปได 

สถานศึกษาเปนองคกรหนึ่งท่ีถาไมมีการวางแผน การระมัดระวังอยางสูงสุด ก็จะกลายเปนแหลงแพรระบาด หรือ Cluster 

ไดอยางรวดเร็วเนื่องจากเปนศูนยรวมผูคนจำนวนมาก แตในขณะเดียวกันก็เปนองคกรที่หยุดนิ่งไมได เนื่องจากมีความ
จำเปนอยางมากในการเติบโตกาวหนาของชาติและเปนกลไกสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง  

สวนประกอบสำคัญหนึ่งของการจัดการศึกษานั่นก็คือหลักสูตร (พิชญา กิตติฉัตรกุล , 2560: 601) เพราะ
หลักสูตรเปนแมบทสำคัญในการจัดการศึกษาเปรียบเสมือนเครื่องชี้วัดวาควรจะดำเนินการจัดการศึกษาไปทางใด และ
การจัดการหลักสูตรยังถือเปนองคประกอบและกระบวนการท่ีสำคัญเนื่องจากเปนโครงสรางพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมท่ีถูก
ยึดเปนแนวทางในการพัฒนายุทธวิธีการเรียนการสอนสำหรับเด็กในแตละกลุมหองเรียน ระบบหลักสูตรจะเปนหนึ่งใน
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หลายระบบของการศึกษา และเปนตัวกำหนดกรอบงานสำหรับการวางแผนหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช และการ
ประเมินหลักสูตร เปนแมบทที่มีความสำคัญตอการจัดการศึกษา ทั้งในระดับชาติ และ ระดับสถานศึกษา และเมื่อการ
จัดการหลักสูตรเปนเรื่องที่มีความสำคัญมากขนาดนี้ ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ จึงตอง
รับรูและมีความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเปนอยางดี และจากเหตุผลดังท่ีกลาวมา จึงทำใหสถานศึกษาทุกที่ตอง
จัดทำสาระหลักสูตรและตองดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรูในสถานศึกษาดวยตนเองโดยดูถึงความสำคัญ 

และลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาตนเองเพื่อสรางหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับลักษณะและสถานการณของสถานศึกษาของ
ตนเองเพื่อสงผลใหเกิดผลลัพธในการเรียนรูท่ีดีท่ีสุดแกผูเรียน  

การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนหากอยูในสถานการณปกติ ก็จะสามารถดำเนินการไดโดยลื่นไหล
ตามปกติข้ันตอนท่ีเคยทำ แตหากเปนชวงสถานการณวิกฤติ อยางเชน สถานการณวิกฤติ โควิด-19 นี้ หลักสูตรท่ีเคยใช
มาอยางไดผล อาจจะไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิ์ภาพอีกตอไป เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงอยางมาก เพราะ
เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตข้ึนมาโดยไมไดเปนเหตุการณที่วางแผนปองกันลวงหนา และไมสามารถรูไดลวงหนาวาปญหาท่ี
จะเกิดคืออะไรและตองแกไขอยางไร เมื่อเกิดสถานการณข้ึนแลว สามารถกอใหเกิดภาวะคุกคามตอภารกิจ หรือกิจกรรม
ท่ีกำลังดำเนินการอยู หรือกำลังจะเกิดข้ึน เปนสถานการณที่เขาสูภาวะท่ีจำเปนตองเขาจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือแกไข
ความเสียหายท่ีเกิด หรือ อาจจะเกิดข้ึน อยางเรงดวน โดยเฉพาะกับสถานศึกษาดวยแลว เมื่อเกิดสถานการณวิกฤติข้ึนมา 
นอกจากจะทำใหเกิดความเสียหายตอระบบการจัดการเรียนการสอน และ การบริหารสถานศึกษาแลว สถานการณวิกฤติ
ท่ีเกิดข้ึนยังอาจสรางความเสียหายตอภาพลักษณของสถานศึกษานั้น ๆ อีกดวย (สุวิมล มธุรส, 2564: 33) 

จังหวัดเชียงใหม เปนหนึ่งในหลาย ๆ จังหวัดในประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตินี้อยางมากเชนกัน  

เห็นไดจากมีผูติดเชื้อยืนยันแลวมากกวา 33,875 ราย (กรมควมคุมโรคติดตอเชียงใหม, 2565) ในดานการศึกษา จังหวัด
เชียงใหมมีประกาศใหงดการเรียนการสอนจากคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม โดยใหโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด รวมถึงสถานศึกษาท่ีจัดใหมีท่ีพักสำหรับนักเรียนเปนปกติธุระ งดการ
ใชอาคารหรือสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และใหงดการสั่งงานหรือ
มอบหมายงานรูปแบบรวมกลุม สำหรับการสอบ การฝกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ท่ีมีผูเขารวมกิจกรรมเปนจำนวน
มากและมีโอกาสติดตอสัมผัสกันไดงายทำใหเสี่ยงตอการแพรโรคโควิด-19 ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกัน รวมท้ังไมอนุญาตให
นักเรียนและครูผูดูแลเด็กหอพักนอน เดินทางกลับภูมิลำเนา  

จากเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทำใหสงผลกระทบตอระบบการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหมกันท่ัว
ทุกพื้นที่ รวมไปถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนนานาชาติซึ่งเปนสวนประกอบที่สำคัญสวนหนึ่งของระบบการศึกษาท่ี
จังหวัดเชียงใหมมีใหเปนตัวเลือกแกผูปกครองท้ังในและตางประเทศ โดยไดรับผลกระทบจากท้ังทางตรง และทางออม 

เนื่องจากนโยบายการปดประเทศ ทำใหนักเรียนสวนใหญซึ่งเปนชาวตางชาติ ไมสามารถกลับเขามาในประเทศไทยได 

และการที่ไมสามารถเปดการเรียนการสอนในระบบปกติ ที่กระทบโดยตรงจึงทำใหระบบการศึกษา และหลักสูตร
แบบเดิมท่ีใชอยูตองเกิดการปรับเปลี่ยนอยางเรงดวนเพื่อรองรับสถานการณท่ีเปลี่ยนไปอยางกระทันหัน โดยการศึกษา
ในระบบโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับการรับรองจากองคกรนั้น มีทั้งสิ้น 8 โรงเรียนดวยกัน ไดแก 
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โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท (Prem Tinsulanonda International School) โรงเรียนนานาชาติลานนา 

(Lanna International School) โรงเรียนนานาชาติเกรซ (Grace International School) โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม 

(Christian German School Chiangmai) โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม (Chiang Mai International School) โรงเรียน
นานาชาติอเมริกันแปซิฟก (American Pacific International School) โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ (Nakornpayap 

International School) และ โรงเรียนนานาชาติปญญาเดน (Panyaden International School) 

ในฐานะท่ีผูศึกษาเปนบุคลาการกรในโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา COVID-19 นี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในสถานการณวิกฤตโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา COVID-19 ของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะเปนประโยชนในการนำไปสงเสริม และตอยอด
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนนานาชาติในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรูในสถานการณวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 

ของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรูในสถานการณวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
COVID-19 ของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาหัวขอการบริหารจัดการหลักสูตรของ กุลจิรา คำมูล (2561: 122) ปยะวรรณ สูนาสวน (2564: 36) 

และ พิชญา กิตติฉัตรกุล (2560: 601) จากนั้นนำมาปรับใหเหมาะสมกับโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม จึงได
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. การศึกษาวิเคราะหและทำความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรของแตละโรงเรียน 

2. การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน 

3. การจัดครูเขาสอน 

4. การจัดตารางสอน 

5. การจัดแผนการเรียน 

6. การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการสอน 

7. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร 
8. การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
9. การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interviews) หรือบางครั้งนิยม
เรียกวาการสัมภาษณแบบชี้นำ (Guided Interview) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) โดย
ผูวิจัยไดกำหนดประเด็นขอสอบถามแบบคำถามปลายเปด (Open-Ended) โดยเปดชองวางผูใหขอมูลหลัก ไดตอบอยาง
อิสระ และใชเทคนิคการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อคัดเลือกตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรในการวิจัย คือผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม จาก
โรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหมท้ังสิ้น 8 โรงเรียน ประกอบไปดวย 

1. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม 

2. โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ 

3. โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟก 

4. โรงเรียนนานาชาติเกรซ 

5. โรงเรียนนานาชาติลานนา 
6. โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท 

7. โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม 

8. โรงเรียนนานาชาติปญญาเดน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื ่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interviews) โดยใช
วิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยผูวิจัยไดกำหนดประเด็นขอสอบถามแบบคำถามปลายเปด 

(Open-Ended) และใหสัมภาษณในหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษาวิเคราะหและทำความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรของแตละโรงเรียน 

 2. การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน 

 3. การจัดครูเขาสอน 

 4. การจัดตารางสอน 

 5. การจัดแผนการเรียน 

 6. การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการสอน 

 7. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร 
 8. การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
 9. การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน 
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนำผลการศึกษามาสรางแบบสัมภาษณ 

2. กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือตามหัวขอ 

3. สรางเครื่องมือในการวิจัย 

4. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

5. ผูวิจัยนำแนวคำถามแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยการทดลองสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา แลวนำมาปรับปรุง 

6. นำเครื่องมือท่ีทดลองใชแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและนำไปใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยนำหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยไปมอบแกผูบริหารสถานศึกษาท่ีกลาวไวท้ัง 8 แหง 
2. ผูวิจัยเขาพบ/ติดตอ กับฝายดำเนินการของสถานศึกษาแตละแหงเพื่อนัดหมายวันเวลาในการสัมภาษณ 

3. เขาทำการสัมภาษณตามวันเวลาท่ีนัดหมายไวของแตละสถานศึกษา 
4. รวบรวมขอมูลท่ีไดและนำมาวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทำการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ทำการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหารอยความถี่ของคำสำคัญ จากนั้น
จึงทำการแปลความหมาย (Interpretation) แลวจึงใชวิธีการการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูบริหารและอาจารยโรงเรียนนานาชาติท้ัง 8 โรงเรียนในจังหวัด

เชียงใหม ทำใหไดขอสรุปแยกเปนประเด็นยอยในแตละหัวขอดังตอไปนี้  
หัวขอท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหและทำความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรของแตละโรงเรียน 

 ทั้ง 8 โรงเรียนเลือกใชหลักสูตรจากตางประเทศ เชน หลักสูตร American Standard Based Curriculum 

จากประเทศอเมริกา, หลักสูตร International Baccalaureate (IB) Programme จากประเทศอังกฤษ เปนตน โดย
ผานการรับรองจากหนวยงาน (School Accreditation) ที่ไดรับการเชื่อถือระดับโลกเชนหนวยงาน WASC (Western 

Association of Schools and Colleges) หรือ CIS (Council of International School) โดยแตละหลักสูตรก็มีความ
แตกตาง โดดเดนไมเหมือนกัน แตมุงเปาไปท่ีการสงนักเรียนเขาสูระบบมหาวิทยาลัยชั้นนำโดยเฉพาะจากประเทศท่ีนำ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



หลักสูตรมาใช ท้ังนี้ทุกหลักสูตร เปนหลักสูตรท่ีสรางข้ึนสำหรับโรงเรียนแบบ in person หรือแบบสอนในโรงเรียนแบบ
พบปะเจอกันระหวางผูสอนและผูเรียน ไมมีหลักสูตรใด ที่สรางขึ้นเพื่อระบบออนไลน ดังนั้นจึงเปนความทาทายที่ทุก
โรงเรียนตองเจอเชนกันในการประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเมื่อเกิดเหตุการณไมคาดฝนอยางเชนการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งสงผลใหตองเปลี่ยนระบบการเรียนเปนออนไลน เปนตน  

หัวขอท่ี 2 การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน 

 เมื่อขาวสารเรื่องการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเขามาสูประเทศไทย แตยังไมเกิดการระบาดในจังหวัดเชียงใหม 

โรงเรียนสวนมาก ไดมีการเตรียมบุคลากรโดยการเรียกประชุมทันทีเพื่อชี้แจงเหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ่งที่บุคลากรตอง
ปฏิบัติทันที โดยมีการสงอีเมลเพื่ออัพเดทชอมูลและประกาศจากหนวยงานราชการตลอดเวลา อยางเชน เตือนวาหาม
เดินทางไปในพื้นท่ีตาง ๆ ท่ีพบเจอการแพรระบาด หรือมาตรการในการปฏบัติหากครอบครัวนั้น ๆ เดินทางมาจากพื้นท่ี
สีแดงดังกลาว และหลักการปฏิบัติตัวเชนการใสหนากากอนามัย การลางมือ การปฏิบัติ social distancing การไม
รวมตัวเกินกวาจำนวนท่ีกำหนด ฯลฯ และ ในชวงแรกสุดของการประกาศใหเชียงใหมเปนพื้นท่ีตองระวังสูงสุด (สีแดง) 
ซึ่งทำใหการเรียนการสอนทุกพื้นท่ีในเชียงใหมตองเขาสูระบบการสอนออนไลน และมีการลอคดาวนเกิดข้ึนในชวงเดือน
เมษายน 2563 เปนชวงที่โรงเรียนนานาชาติหลายโรงเรียนกำลังเปดเรียนหลังจากหยุดระยะสั้นชวงปดสงกรานต จึงมี
การเตรียมความพรอมอยางเรงดวนแกครูอาจารยและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนเพื่อรับมือกับสถานการณดังกลาว
อยางเรงดวน มีการประชุมใหญ ประชุมยอยมากมาย มีการแลกเปลี่ยนขอมูล เทคนิควิธีการสอน ระหวางเพื่อนครู
ดวยกันภายในและภายนอกโรงเรียน แตมิไดมีการจัดอบรมอยางเปนทางการในชวงแรก โดยจัดการอบรมดังกลาวในชวง
หลังมาแลว โรงเรียนนานาชาติทุกแหงต่ืนตัวและปฏิบัติตนตามคำแนะนำของรัฐบาลอยางเรงดวนและเครงครัดเพื่อให
สามารถเปดการเรียนการสอนตามปกติไดเมื่อรัฐฯอนุญาต แตก็มีการเลื่อนการอนุญาตใหเปดออกไปทีละชวง จนในท่ีสุด 

ก็สามารถใหเปดการสอนไดในที่สุด แตก็แตกตางกันไปในแตละโรงเรียนขึ้นกับความพรอมและความเหมาะสมตาม
วิจารณาณของแตละโรงเรียนดวย  

หัวขอท่ี 3 การจัดครูเขาสอน 

 การจัดครูเขาสอนในแตละโรงเรียนไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักหลังจากเกิดเหตุการณระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 

ครูทุกคนยังมีภาระรับผิดชอบเหมือนเดิมจากกอนหนาท่ีเกิดการแพรระบาด เพียงแตตองปรับบทบาท และการปฏิบัติให
เขากับกฏเกณฑและสถานการณใหมท่ีเกิดข้ึน จำนวนครูผูสอนก็มิไดมีการเปลี่ยนแปลง ในบางโรงเรียนมีการลดลงบาง
แตเปนจำนวนนอยมาก โดยเนื่องมาจากตัวอยางเชน ครูบางทานไมอยากไดรับการฉีดวัคซีน และเลือกที่จะลาออกเอง 
หรือบางทานตองการกลับประเทศตนเองอยางเรงดวนเพราะครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเรงดวนจากโควิด เปนตน 

แตสวนมากแลวก็ยังอยูปฏิบัติหนาท่ีเหมือนเดิม แตบทบาทในการเปนครูผูสอนก็แตกตางไปอยางมาก โดยครูผูสอนท่ีให
การสัมภาษณแทบทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา ในชวงระหวางลอคดาวนและมีการเรียนการสอนแบบออนไลนนั้น 

นักเรียนสวนมากมีปญหาดานจิตใจและเกิดความเครียดเปนอยางมาก ไปจนถึงการทำรายตัวเองท่ีเกิดข้ึนมากกวาปกติ 

ครูผูสอนจึงตองมีบทบาทในการเปนผูชี้แนะ รับฟง มากยิ่งข้ึน โดยมุงเนนท่ีวิชาการนอยลงและใหเวลาในการสนับสนุน
ทางดานจิตใจและรับฟงปญหา ความรูสึก ของนักเรียนในชวงระยะเวลาดังกลาวมากข้ึน  
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หัวขอท่ี 4 การจัดตารางสอน 

 การจัดตารางสอนมีการเปลี่ยนแปลงในทุกโรงเรียน เพราะตองมีการสอนแบบออนไลนแทนที่จะเปนการสอน
แบบปกติในโรงเรียน สวนมากแลว จะเปนการเริ่มตนคลาสสอนชาข้ึนกวาเดิม และมีการยนเวลาในแตละคาบสอนใหสั้น
ข้ึนเพื่อจำกัดการใชสื่อเทคโนโลยีเชนคอมพิวเตอรมากเกินไปของนักเรียน ซึ่งเปนความกังวลหลักของผูปกครองและของ
โรงเรียนเองที่ไมอยากใหนักเรียนนั่งจองหนาคอมพิวเตอรมากเกินกวาจำเปนเพราะเปนผลรายตอพัฒนาการมากกวา
ผลดี เปนจุดท่ีโรงเรียนนานาชาติในการสำรวจนี้เห็นดวยตรงกันท่ีสุด ตารางสอนยังคอนขางเหมือนเดิมในแงของวิชาตาง ๆ 

ท่ีเรียน แตจะมีการปรับระยะเวลาเสียมากกวา ท้ังนี้ ในระดับชั้น pre-school มีการปรับโครงสรางตารางสอนมากท่ีสุด
เนื่องจากเด็กนักเรียนในชวงวัยดังกลาวจะมีปญหาในการเรียนออนไลนมากท่ีสุด เพราะไมสามารถใชงานคอมพิวเตอรไดเอง 
ตองใหผูปกครองชวยเหลือ และจะเปนชวงวัยท่ีมีปญหามากสุดหากนั่งหนาจอคอมพิวเตอรมากเกินไปเพราะจะสงผลตอ
ระบบการพัฒนาของสมองและรางกาย แตในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนไป ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนอยลงไปตามลำดับ  

หัวขอท่ี 5 การจัดแผนการเรียน 

 แผนการเรียนยังคงเดิมในทุกโรงเรียนหลังจากเกิดเหตุการแพรระบาดของเชื้อโควิดแลว เพราะเนื่องจากยังสามารถ
มีการเรียนการสอนไดถึงแมจะตองปรับระบบไปเปนระบบออนไลนก็ตาม  

หัวขอท่ี 6 การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการสอน 

 ในเรื่องสื่อการสอนและวัสดุตาง ๆ  โรงเรียนยังจัดหาใหเหมือนเดิม และมีเพิ่มเติมคือการจัดซื้ออุปกรณ และ 

ซอฟแวรที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน อยางเชน กันจัดซื้อกลองที่มีคุณภาพ ไมโครโฟน การจัดซื้อ 

subscription ของซอฟแวตหรือโปรแกรมหรือหนังสือตาง ๆ ท่ีชวยในการเรียนการสอนแบบออนไลนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน มีการใหการบริการสนับสนุนอยางเต็มท่ีจากฝาย ICT ของแตละโรงเรียนแกครูอาจารยและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนตน ในระดับชั้น pre-school และประถม จะมีการสงวัสดุ และอุปกรณที่ใชใน
คลาสเรียน กลับไปสูบานของแตละครอบครัว โดยมีการนัดใหผูปกครองมารับกลองอุปกรณดังกลาวอยางมีระบบและ
ปฏิบัติตาม social distancing ของรัฐบาลอยางเครงครัด ในระดับสูงขึ้นไป มีการนัดใหมารับหนังสือ หรือ เอกสาร
ประกอบการสอนเชนกัน 

หัวขอท่ี 7 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร 
 ในหลายโรงเรียนจะอนุญาตใหครูผูสอนสามารถมาใชหองทำงาน มาใชสื่อการสอน ในโรงเรียนไดในระหวาง
การสอนออนไลน โดยตองปฏิบัติตามกฏระเบียบท่ีออกโดยรัฐบาลอยางเครงครัด อยางเชนการตรวจ ATK กอนเขามาใช
พื้นที่ในโรงเรียน การเซ็นเขาออกอยางมีระบบ การจัดระบบใหจำนวนคนที่มาใชงานพื้นที่ในแตละโซนของโรงเรียนไม
เกินกวาจำนวนที่รัฐบาลกำหนด และการปฏิบัติตัวตาม social distancing และใสหนากากอนามัยตลอดเวลาอยาง
เครงครัดเปนตน อีกท้ังในทุกโรงเรียน ก็มีการอนุญาตใหผูปกครองมารับหนังสือจากหองสมุดเพื่อใหนักเรียนยังสามารถ
เขาถึงสื่อการสอนในหองสมุดไดอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดระบบการยืมหนังสือออกและนัดเขามารับอยางเปนระบบ
และตามกฏที่รัฐบาลออกมา และในชวงหลังที่กฏการปฏิบัติเร่ิมไมเครงครัดมากนัก ก็มีการอนุญาตใหจองสนามเด็กเลน 

หรือ สนามกีฬา ในบางโรงเรียน โดยมีระบบจัดการขึ้นมาเพื่อใหยังเปนไปตามกฏของรัฐบาลและผูปกครองและเด็ก
นักเรียนยังสามารถใชบริการสิ่งตาง ๆ ภายในโรงเรียนใหใกลเคียงกับตอนชวงปกติมากที่สุด  
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หัวขอท่ี 8 การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
 การนิเทศติดตามโดยครูใหญตออาจารยผูสอนนั้น ในทุกโรงเรียน มีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน
เนื่องจากไมสามารถปฏิบัติไดแบบเดิมในชวงการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยในบางโรงเรียน ครูใหญ เลือกที่จะ
เลื่อนการนิเทศติดตามออกไปจนกวาจะสามารถกลับไปสูการเรียนการสอนแบบในโรงเรียนไดตามปกติ และบางโรงเรียน 

ครูใหญจะขอเขาไปรวมการเรียนการสอนแบบออนไลนดวยเพื่อสังเกตุการณแตก็มิไดเปนการนิเทศแบบ Formal           

แตเปนการแวะเขาไปทักทายครูและนักเรียนเสียมากกวา โดยทุกคนไดใหสัมภาษณเปนเสียงเดียวกันวา จุดมุงหมาย            

ณ ตอนนั้นไดมุงไปสูการผานเหตุการณคับขันไปใหไดอยางราบรื่นที่สุดกอน โดยเขาใจดีกวาครูผูสอนแตละคนก็ตอง
ปรับตัวอยางมากเพื่อใหสามารถทำการเรียนการสอนแบบออนไลนใหได มีการลดความคาดหวังในการสำฤทธ์ิผลทางการ
เรียนลงในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ แตก็มีการพูดคุย ประชุมกันอยางตอเนื่องถึงสถานการณและความคาดหวัง
ตาง ๆ แตเมื่อสถานการณเร่ิมกลับมาใกลเคียงกับปกติ มีการกลับมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนไดอีกครั้ง การนิเทศน
ก็กลับมาใหมและเขาสูมาตรฐานและปริมาณใกลเคียงกับในชวงระหวางกอนเกิดการแพรระบาดฯ ในทุก ๆ โรงเรียน  

 ในการประเมินผลที่ผูสอนตองวัดในตัวผูเรียนนั้น ก็มีการกระทบอยางชัดเจน เนื ่องจากการวัดความรูใน
แบบเดิมนั้น ไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพอีกตอไป การโกงการสอบเกิดข้ึนไดอยางงายดายเนื่องจากครูผูสอนไม
สามารถมองเห็นและจับตาดูนักเรียนในระหวางการสอบได การวัดผลจึงตองเปลี่ยนไปมุงเนนการทำงานท่ีแสดงใหเห็น
ความสามารถ และความรูความเขาใจมากกวาเดิม โดยในงานประเภทศิลปะหรือดนตรี ก็มีการเลื่อนการสงงานออกไป 

ใหเวลาในการทำแตละโปรเจคมากขึ้น สวนในวิชาหลักอยางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร ก็มีการใชคำถามปลายเปด
แบบสอบถามแตละคนมากข้ึน แตก็ทำไดนอยลงเนื่องจากเวลามีจำกัด ครูผูสอนหลายคนยังไมพบเจอการวัดผลท่ีดีและ 

มีประสิทธิภาพเพียงพอในระหวางการเรียนการสอนแบบออนไลน และคาดหวังวาเราจะไมตองกลับไปเรียนแบบนั้นอีก  

หัวขอท่ี 9 การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน 

 การสื่อสารกับผูปกครองจำเปนตองเปลี่ยนแปลงไปเปนแบบออนไลน การใชอีเมลท่ีมากข้ึนในการสื่อสารในทุก ๆ 

โรงเรียน การประชุมพบปะกันระหวางครูและผูปกครอง เปลี่ยนไปเปนแบบการประชุมออนไลน ซึ่งทำใหมีผูปกครอง
จำนวนมากขึ้นที่เขารวมประชุม และความหวงใยของผูปกครองสวนมากก็จะมุงประเด็นไปที่ความยากลำบากในชวง
ระหวางเรียนออนไลน โดยเฉพาะผูปกครองที่มีปญหาเกี่ยวกับภาษา เพราะจำเปนตองมาสื่อสารกับครูในระหวางการ
สอนไปดวย โดยเฉพาะในระดับชั ้นเด็กเล็กดวยแลว มีความลำบากอยางมาก และยังมีความกังวลในการตองใช
คอมพิวเตอรมากข้ึน มี screen time ท่ีมากข้ึนทำใหกระทบกับรางกายและพัฒนาการ อีกท้ังความหวงใยและกังวลใน
สุขภาพจิตของนักเรียนเพราะเมื่อตองถูกกักตัวในครัวเรือนเปนระยะเวลานานก็เกิดความเครียดและหดหูจนกระทบ
สงผลตอการเรียนและการแสดงออก รวมไปถึงพัฒนาการทางสังคม แตผูปกครองสวนมากก็แสดงความขอบคุณและ
ซาบซึ้งในความพยายามของครูผูสอน ท่ีคอยชวยเหลือและประคับประคองสอบถามและแสดงความหวงใยตอบุตรหลาน
ของตนอยูตลอดเวลา และความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายแตละอยางที่ออกมาจากโรงเรียนนั้น ผูปกครองมักแตกเสียง
ออกเปนสองอยาง ท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวย แตก็ยินดีปฏิบัติตามดวยดีจนผานมาได 
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อภิปรายผล 
 จากการสัมภาษณครูและผูบริหารจากโรงเรียนนานาชาติทั้ง 8 ในจังหวัดเชียงใหมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน ผลท่ี
ไดรับในทุกดานแสดงใหเห็นวาทุกโรงเรียนพยายามอยางเต็มท่ีในการปรับตัวใหเขากับสถานการณและทำตามกฏเกณฑ
ที่ออกโดยรัฐบาลอยางเครงครัด ครูผูสอนปรับการสอนอยางเรงดวนเพื่อใหสามารถยังทำการเรียนการสอนไดในระบบ
ออนไลน แตก็พบปญหาที่คลายคลึงกันนั่นคือการท่ีไมสามารถสอนไดอยางปกติ และผูเรียนประสบปญหาจากการท่ีไมได
อยูตอหนาผูสอน ทำใหขาดความตั้งใจ ความใสใจ จึงมีนักเรียนหลายคนท่ีผลการเลาเรียนตกลงไปมาก ท้ังยังตองประสบ
กับปญหาทางดานจิตใจที่ตองคอยรับฟงและใหคำแนะนำเพราะหากทิ้งไวอาจจะนำไปสูการเกิดอาการหดหูและ 

depression ซึ่งจะเปนปญหาใหญในระยะยาว ตารางการสอนก็ตองปรับอยางกระทันหันเพื่อใหเหมาะสมกับการสอน
แบบออนไลนและจำกัดเวลา screen time ท่ีไมควรมากจนเกินไปตามวัยของผูเรียน อีกท้ังตองมีการเตรียมบุคลากรทุก
คนและสถานที่เพื่อใหเหมาะสมตามกฏระเบียบที่ออกมาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากทางรัฐบาล หลายโรงเรียนได
ทำการมอบคาเทอมบางสวนคืนใหแกผูปกครองเพื่อใหเกิดความรูสึกดี 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการสัมภาษณ ผูสอนสวนมากกลาวเปนเสียงเดียวกันวา They did the best they could เกี่ยวกับการ
รับมือเหตุการณที่เกิดข้ึนของแตละโรงเรียน เนื่องจากทุกคนเขาใจวาเปนสถานการณฉุกเฉินและเรงดวน ไมมีใครเตรียม
ตัวหรือผานประสบการณแบบนี้มากอน ทำใหเห็นไดวาโรงเรียนนานาชาติในกลุมสำรวจ ไดทำอยางเต็มความสามารถ
เพื่อใหทุกฝายพึงพอใจที่สุดเทาที่สถานการณและกฏเกณฑจากรัฐบาลจะเอื้ออำนวย เปนสถานการณที่คับขันและเปน
บทเรียน บทพิสูจนกับทุกโรงเรียน ทั้งนี้หลายฝายเห็นวาหากเกิดเหตุการณไมคาดฝนขึ้นอีกในอนาคต โรงเรียนจะ
สามารถรับมือไดดีกวานี้เพราะผานประสบการณดังกลาวมาแลว ท้ังนี้ทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา สิ่งท่ีตองยึดถือและ
ปฏิบัติใหมากที่สุดและโปรงใสท่ีสุดคือเรื่องการสื่อสารระหวางทุกฝายอยางตลอดตอเนื่องและโปรงใส ซึ่งในทุกโรงเรียนก็
ทำไดเปนอยางดี  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ใน 2.เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดการแหลง
เรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม อำเภอแจม จังหวัดเชียงใหม จำแนกตาม
สถานภาพเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณทำงาน ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครู
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ในปการศึกษา 2564 จำนวน
ท้ังหมด 113 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.97 สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

1. การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับ ดังนี้ ดานการประเมินผล
การใชแหลงเรียนรูแหลง รองลงมา ไดแก ดานการจัดแหลงเรียนรู สวนดานการใชแหลงเรียนรูนอยท่ีสุด  

2. การเปรียบเทียบผลการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

ทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมจำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณการทำงาน พบวา ไมแตกตางกัน 

 

คำสำคัญ : การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรู 
 
Abstract

This research aims to 1.Study the management of learning resources of the 
educational quality development network of Tha Pha Tepanom, Maejam district of Chiang 
Mai. 2. To compare the management of network resources to improve the quality of education 
Tha Pha Tepanom, Maejam district, Chiang Mai province by status, gender, age, educational
and work experience .The populations of this study are chief executive officers and teachers 
of the educational quality development of Tha Pha Tepanom, Maejam district of year 2021
with a total of 113
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The instrument used to collect data was a questionnaire. The reliability of the
questionnaire was 0.97.The data were analyzed by using frequency, percentage, mean and 
standard deviation.

1. The management of learning resources of the educational quality development 
network of Tha Pha Tepanom, Maejam district of Chiang Mai is at a moderate level. As
consider it in each aspect, in descending order of average scores, it has been found that the 
most average is the evaluation of learning resources, followed by the management of learning 
resources and the least average belongs to the uses of learning resources..

2. Comparing the results of the study management group learning network to improve 
the quality of education Tha Pha Tepanom, Maejam district of Chiang Mai , province by 
status, gender, age, educational and work experience were not difference.

Key Words : management of learning resources
 

บทนำ 
 ในยุคปจจุบันเปนสังคมไรพรมแดน ขาวสารแพรหลายอยางรวดเร็ว สภาพดังกลาวมีสวนกระทบถึงวิถีชีวิต
ของผูคนโดยทั่วไป เพราะเปนสภาพที่เอื้ออำนวยในการรับและถายโอนภูมิปญญาตะวันตกเขามาในการพัฒนา
ประเทศ และพัฒนาการผลิต ตลอดจนการดำเนินชีวิต โดยไมไดปรับใหเขากับภูมิปญญาไทย ท่ีมีความเหมาะสมกับ
สภาพทองถ่ินท่ีมีอยูแลว ทำใหชุมชนชนบทประสบปญหาชุมชนลมสลาย รวมไปถึงสภาพแวดลอมถูกทำลาย ทำให
กลไกทางวัฒนธรรมไทยในการควบคุมทางสังคมลดประสิทธิภาพลง สงผลใหเกิดปญหาทางสังคมเพิ่มมากข้ึน             

(กรมวิชาการ, 2537 :1) หากคนในบานเมืองเราไมรูพอเกี่ยวกับบานเมืองของเราเอง ไมมีการศึกษารวบรวมคนควา
ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยแลว ของดีท้ังหลายท้ังปวงก็จะถูกลืมไปกับกาลเวลา เพราะไดแตรับเอาแตความรู
และสติปญญาจากโลกตะวันตกจน รวมถึงเรื่องแหลงการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินหรือ ภูมิปญญาชาวบาน เปนเรื่อง
ที ่มีความสำคัญอยูมาก ในยุคพัฒนาที่เปนยุคเปดเสรีไรพรมแดน  ทั้งนี ้คงเปนดวยการเกิดจิตสำนึกรวมกันวา
สังคมไทยมีมรดกทางปญญาสั่งสมไวมาก หากแตอิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองจากภายนอกไดครอบงำ
ตอเนื่องกันมาหลายทศวรรษ จนทำใหคนไทยเพิกเฉยตอมรดกทางปญญาของตนเอง เรามักจะละเลยไวในฐานท่ี
เขาใจ แลวมุงความสนใจไปเรียนรูรับเอากระแสความทันสมัยท่ีมีมากจากโลกตะวันตก ใหมีอิทธิพลครอบคลุมไปท่ัวโลก 

(เฉลิมพล แจมจันทร และสวรัย บุญยมานนท ,2556:110) การใชแหลงเรียนรู เปนการใชแหลงภูมิปญญา และ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เปนแหลงเรียนรูซึ่งจะทำใหผูเรียนไดเรียนรูโดยตรงดวยตนเองอยางถูกตอง และเรียนรู
ไดตลอดเวลา สามารถใชแหลงเรียนรูมาหลอหลอมคนในทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจถึงสิ่งตาง ๆ ในชุมชน เปน
การสรางเจตคติ คานิยม และความภาคภูมิใจ ใหเกิดข้ึนกับคนในชุมชน สวนในดานการบริหารโรงเรียน เพื่อสงเสริม
การเรียนรูของชุมชน ทำไดโดยรวมมือกับชุมชน กำหนดเปาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของชุมชน ออกแบบ และวางแผนดำเนินการจัดการเรียนการสอน และใชแหลงเรียนรูจากทุกสวน
ของชุมชนโดยจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง โรงเรียน วัด และชุมชน (สงา วงคไชย 2562 : 1113) จะเห็นไดวาการใช
แหลงเรียนรูในการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญตามแนวคิดของนักการศึกษาขางตน ไดให
ความสำคัญกับการใชแหลงเรียนรูในการเรียนการสอน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกำหนดวา
รัฐตองสงเสริมการดำเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



หอศิลป สวนสัตว สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล
และแหลงเรียนรูอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ก็ไดกำหนดใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ การจัด
กระบวนการเรียนรูเปนการบูรณาการระหวางสาระวิชาตาง ๆ อยางไดสัดสวนกัน เปนการศึกษาหาความรูทั้งจาก
ภายใน และภายนอกหองเรียน จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานรวมมือกับบิดา มารดา 
ผูปกครอง ชุมชน และสถาบันตาง ๆ ไดเขามามีสวนรวมในการ จัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษา ในระบบ 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื ่อใหเกิดการรวมมือกันพัฒนา และดำเนินไปไดเต็มตามศักยภา พ 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2551 : 12) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 6          

มีนโยบายและกลยุทธในการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามรหัสคุณภาพ 1-3-3-4-5 กลาวคือ 1 

สภาพแวดลอม คือ การจัดและดูแลสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพื่อใหนาดู นาอยู นาศึกษา นาทำงาน นาสนใจ 

สะอาด รมร่ืน สวยงาม ประทับใจ อยากพบ อยากเห็น และอยากคนหาความจริง ไมวาจะเปนสวนท่ีอยูนอกสถานศึกษา 
ไดแก รั้วรอบสถานศึกษา ปายชื่อสถานศึกษา ปายบอกทาง เปนตน สวนท่ีอยูภายในบริเวณโรงเรียน ไดแก ถนน 

บริเวณอาคารสถานท่ี สวนหยอม ไมดอกไมประดับ อาคารเรียน อาคารประกอบทุกแหงทุกซอกทุกมุม และสวนท่ี
อยูภายในอาคาร ไดแก หองเรียน หองประกอบทุกหอง เนนการจัดท่ีเปนระบบ ระเบียบ เรียบรอย สะดวก สะอาด 

และสวยงาม 3 เสา ประกอบดวย คุณภาพทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษา และการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของแตละภาคสวน 3 ดี (D) ประกอบดวย Democracy Decency และ Drugs free 4 ใหม คือความใหม 

4 ประการประกอบดวย คนไทยยุคใหม ครูยุคใหม สถานศึกษายุคใหม การบริหารจัดการยุคใหม และ 5 Q คือ 

Offices Quality สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาคุณภาพ  Schools Quality สถานศึกษาคุณภาพ Classrooms 

Quality หองเรียนคุณภาพ Teachers Quality ครูคุณภาพ Students Quality ผูเรียนคุณภาพ อีกท้ังสงเสริมและ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนสถานศึกษาที่มีความสมบูรณ และสามารถนำแผนนั้นมาเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6., 2553 : 3-5) กลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม ประกอบดวยโรงเรียนจำนวน 12 โรงเรียนไดแก โรงเรียนบานอมขูด 

โรงเรียนองคการอุตสาหกรรมปาไม 13 (อป 13) โรงเรียนบานโมงหลวง โรงเรียนบานโมงหลวงสาขาบานโอมลานใน 

โรงเรียนบานอมเม็ง โรงเรียนบานกองแขก  โรงเรียนบานบานกองแขกสาขาบานแมหลุ โรงเรียนบานบานทัพ 

โรงเรียนบานสองธาร โรงเรียนบานชุมชนตำบลทาผา โรงเรียนบานผานังและโรงเรียนบานสามสบ เริ่มใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แลวยังไดนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเชื่อมโยง
เขากับกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการ นำความรูและทรัพยากรในทองถิ่นมาผสมผสานเขากับทักษะในการ
จัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญ 5 ดาน ไดแกการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและ
การเลือกใชเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6., 2561 : ไมมีเลขหนา) 
ผูวิจัยในฐานะครูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม  จึงไดศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการแหลง
เรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม ไปสูมาตรฐานท่ีสูงข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม  

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ทาผาเทพพนม อำเภอแจม จังหวัดเชียงใหม จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณทำงาน 

 

กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาการศึกษาทาผาเทพพนม 

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม คือดานการจัดการแหลงเรียนรู ดานการใชแหลงเรียนรูและดานการประเมินผลการ
ใชแหลงเรียนรูตาม(พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พุทธศักราชที่ 2542 มาตรา 6,7, 25) สามารถสรุปเปน
กรอบแนวคิดไดดังนี้ 

      ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
       

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 
 

 

 

สมมติฐาน 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถามตางเพศกันมีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการแหลงเรียนรู กลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน  

2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการแหลงเรียนรู กลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน  

3. ผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการแหลงเรียนรู กลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน  

4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการแหลง
เรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน 

 

 

สถานภาพสวนบุคคล 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. วุฒิการศึกษา 
4. ประสบการณทำงาน 

สภาพการบริหารการจัดการแหลงเรียนรูของกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม 
อำเภอแจม จังหวัดเชียงใหม ใน 3 ดาน คือ 

1. ดานการจัดการแหลงเรียนรู 
2. ดานการใชแหลงเรียนรู 
3. ดานการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม อำเภอแจม จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคคลากรทางการศึกษาของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม อำเภอแจม จังหวัด
เชียงใหม จำนวนท้ังหมด 113 คนเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับ
ศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม อำเภอแจม จังหวัด
เชียงใหม คือ แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check–list) มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ Likert 

จำนวน 30 ขอ โดยแบงเปน 2 ตอน ไดคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.97 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอย
ละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม อำเภอแจม จังหวัดเชียงใหม จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณทำงาน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  

 
ผล/สรุปการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม 

อำเภอแจม จังหวัดเชียงใหม  

การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนร ู
คาเฉลี่ย 

 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
การแปล

ความหมาย 
ดานการจัดแหลงเรียนรู 
ดานการใชแหลงเรียนรู 
ดานการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู 

2.71 

2.30 

2.98 

0.58 

0.49 

0.77 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.66 0.61 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก ดานการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู ดานการจัดแหลงเรียนร ู
และดานการจัดใชแหลงเรียนรูตามลำดับ 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จำแนกตาม เพศ  

เพศ 
การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนร ู

การแปลความหมาย 
   

ชาย 3.48 0.62 ปานกลาง 
หญิง 2.87 0.77 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 2 การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม 

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จำแนกตามเพศ มีความคิดเห็นตอการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จำแนกตาม อายุ  

อาย ุ
การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนร ู การแปล

ความหมาย   
20-30 ป 2.98 0.67 ปานกลาง 
31-40 ป 3.25 0.77 ปานกลาง 
41- 50ป 3.14 0.71 ปานกลาง 

51ป ข้ึนไป 2.81 0.62 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 3 การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม 

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จำแนกตามอายุ มีคาความคิดเห็นตอการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรกูลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จำแนกตาม วุฒิการศึกษา  

วุฒิการศึกษา 
การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนร ู การแปล

ความหมาย   
ปริญญาตรี 2.75 0.87 ปานกลาง 
สูงกวาปริญญาตรี 2.74 0.71 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4 การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม 

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมเมื่อ จำแนกตามจำแนกตามวุฒิการศึกษา มีความคิดเห็นตอการศึกษาสภาพการ
จัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จำแนกตาม ประสบการณการทำงาน  

อาย ุ
การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนร ู การแปล

ความหมาย   
ต่ำกวา 8 ป 3.88 0.55 มาก 

8 ป-12ป 3.85 0.63 มาก 

12 ปข้ึนไป 3.82 0.59 มาก 

จากตารางท่ี 5 การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม 

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เมื่อ จำแนกตามจำแนกตามประสบการณการทำงาน มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอ
การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม ครั้งนี้ มีขอคนพบจากการวิจัยท่ีสามารถนำมาอภิปรายได ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาการการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม 

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีสภาพการดำเนินงาน
ในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงตามลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานการประเมินการใชแหลงเรียนรู รองลงมา 
ไดแก ดานการจัดแหลงเรียนรู การใชแหลงเรียนรูนอยท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร และครูท่ีเปนประชากร
สวนใหญยังขาดการวางแผนการใชประโยชนจากการใชแหลงเรียนรู  และการใชแหลงเรียนรูจากผูเกี่ยวของไมมี
ความตอ เนื่อง ทำใหมีการใชแหลงเรียนรูการพัฒนาแหลงเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ (นาฏยา แสงพระอินทร และพรเทพ รูแผน , 2563:181 ) การศึกษาสภาพและปญหาการมีสวนรวมของครูใน
การบริหารแหลงเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

พบวาโดยรวมอยูระดับปานกลางการจัดการแหลงเรียนรูไดมีการวางแผนการใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 
สำรวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหลงเรียนรู เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการใชแหลงเรียนรู และ
กำหนดครูผูรับผิดชอบแหลงเรียนรู บางสวนที่ไมมีการจัดการคือ จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนวิทยากร
ทองถิ่น เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการใชแหลงเรียนรู และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
อุดหนุนสำหรับงบประมาณ ในการใชแหลงเรียนรูพบวา ใชแหลงเรียนรูประเภทธรรมชาติ ใหความรูในการใชแหลง
เรียนรูกับผูเรียน ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารและครูใหใชแหลงเรียนรูและใชแหลงเรียนรูใสถานศึกษา  แต
บางสวนท่ีไมไดปฏิบัติคือ สำรวจความตองการของชุมชนในการใชแหลงเรียนรู จัดแหลงเรียนรูใหเพียงพอตอความ
ตองการ และใหความรูในการใชแหลงเรียนรูกับชุมชน สวนการนิเทศติดตามผลพบวา รับฟงขอคิดเห็นของผูใชแหลง
เรียนรูปรับปรุงแหลงเรียนรู เปดโอกาสใหครูมีการแสดงความคิดเห็น 

ตอการดำเนินงาน บางสวนท่ีไมไดปฏิบัติคือ สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลการดำเนินงาน วิเคราะห
ขอมูลจากการนิเทศ และติดตามผล รายงานผลการดำเนินงานการใชแหลงเรียนรู แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การใชแหลงเรียนรู และนำเสนอผลการพัฒนาแหลงเรียนรู  

1.1 ดานการจัดแหลงเรียนรู โดยรวมและรายขอมีอยูในระดับปานกลาง ไมแตกตางกันที่เปน
เชนนี้ อาจเปนเพราะมีการกำหนดนโยบายการจัดการแหลงเรียนรูจึงมีสภาพการบริหารโดยใหทุกภาคสวนผูปก ครอง 
ชุมชนและครูมีสวนรวมในการจัดการในการ ซึ่งสอดคลอง  (ทัศนีย อันติมานนท,2559) การวิจัยเรื่อง การบริหาร
แหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปา จังหวัดพังงา ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสภาพการบริหาร
แหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปา จังหวัดพังงาผลการวิจัยพบวาในดานการจัดแหลงเรียนรูใน
ภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง โดยรวมและรายขอมีสภาพการบริหารอยูในระดับปานกลางท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาผูบริหารโรงเรียนอาจยังไมไดรับความรวมมือจากชุมชนและในเร่ืองมีการกำหนดนโยบายการจัดการแหลง
เรียนรูจึงมีสภาพการบริหารดังท่ีกลาว  
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1.2 ดานการใชแหลงเรียนรู โดยรวมและรายขอมีสภาพการบริหารอยูในปานกลาง และในเรื่อง
การใชบริการหองคอมพิวเตอรโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากกวาขออื่นๆ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนไดสนับสนุนใหผูเรียนละบุคลากรมีการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการคนควา งานตามความสนใจของผูใชบริการ  
ซึ่งสอดคลองกับ (ชวนพิศ พรอมสุข; 2559) จัดบรรยายในแหลงการเรียนรู เพื่อเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู
แหลงการเรียนรูท่ีมีอยูมากมายหลากหลายท่ัวไป ท้ังในและนอกโรงเรียน.ในระดับปานกลาง เชน หองสมุดโรงเรียน 

หองสมุดเคลื่อนท่ี พิพิธภัณฑการศึกษา ศูนยศิลปวัฒนธรรม ศูนยพัฒนาวิชาการ ศูนยโสตทัศนศึกษา หองสื่อการ
เรียนการสอน ศูนยวิทยาการ หองมัลติมีเดีย ศูนย Internet มุมหนังสือ สวนวิทยาศาสตร สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร 
สวนสุขภาพ วัด สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สถานประกอบการ โรงงานตางๆ สวนขอที่มีสภาพการ
บริหารท่ีนอยกวาขออื่นๆ คือ มีการศึกษาแหลงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน   

1.3 ดานการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู โดยรวมและรายขอมีสภาพการบริหารอยูในระดับ
ปานกลางและมีการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินผลการใชแหลงเรียนรูมาใชในการวางแผนพัฒนาแหลงเรียนรู          
มีคาเฉลี่ยมากกวาขออื่นๆ ซึ่งผลจากการวิจัยดังกลาวนี้อาจมาจากการที่ไดทำการวางแผนประเมินผลการใชแหลง
เรียนรูมาโดยตลอดและปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีแหลงเรียนรูไวใหนักเรียนไดศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ (ทวีภรณ วรชิน; 

2559) วิจัยเรื่องการจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม  ไดศึกษาการจัดการแหลง
เรียนรูของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมอยูระดับปานกลาง ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีการจัดการแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนเพื่อใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สวนท่ีเห็นวาไมไดมีการปฏิบัติคือ สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการแหลง
เรียนรู และท่ีเห็นวาไมแนใจคือ มีขอมูลสารสนเทศในการเลือกใชแหลงเรียนรูอยางเพียงพอ สำหรับปญหาท่ีพบคือ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการจัดแหลงเรียนรู  นักเรียนไมเห็นคุณคาของแหลงเรียนรู อาคาร
สถานท่ีคับแคบและไมเพียงพอกับจำนวนนักเรียน สื่อมีไมเพียงพอ ขณะท่ีการใชแหลงเรียนรูนักเรียนไมเห็นคุณคา
แหลงเรียนรู ขาดการประเมินติดตามผลและไมคอยไดรับการพัฒนาปรับปรุงเทาท่ีควร  

2. การเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทาผาเทพนม 

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จำแนกตามเพศ พบวา มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการศึกษา
สภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

ไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะแหลงเรียนรูเปนสถานท่ีท่ีทุกคนท้ังครูผูชายและครูผูหญิงใหความสนใจและมีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยจากการใชแหลงเรียนรูในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
(จาริยา อินทรเทพ ; 2558) การใชแหลงการเรียนรูในทองถิ่นประกอบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา              

ข้ันพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธาน ีเขต 2 พบวา สภาพการบริหารแหลงเรียนรู
ภุมมิปญญาทองถ่ินของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบสภาพ
การบริหารสภาพการบริหาบริหารแหลงเรียนรูภุมมิปญญาทองถิ่นของสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของบุคลากร
จำแนกตามเพศ อายุพบวา ไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดานทุกดาน  
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2.2 การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม 

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จำแนกตามอายุ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรู
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะทุกคนไดรับประโยชนจากการใชแหลงเรียนรูเหมือนกันโดยอาศัยแหลงเรียนรูเปนสถานที่หาความรูและใช
เปนแหลงเรียนรูรวมกัน ทุกวัยสอดคลองกับ(.อัญชลี สุขในสิทธิ์; 2563) การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูของครูท่ี
สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพ
สภาพและปญหาการบริหารแหลงเรียนรูในศูนยการศึกษา จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณใน
การทำงาน พบวาโดยภาพรวมไมแตกตาง 

2.3 การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม 

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมเมื่อจำแนกตามจำแนกตามวุฒิการศึกษา จะเห็นวาการศึกษาสภาพการจัดการแหลง
เรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 

ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกคนไมวาจะมีการศึกษาปริญญาตรี
หรือสูงกวาระดับปริญญาตรีลวนตางใหความสำคัญตอการการจัดการแหลงเรียนรู โดยอาศัยแหลงเรียนรูชวยในการ
จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน สอดคลองกับ (กู เกียรติ แดงสีดา ;2563) ทำการวิจัยเร่ืองแนวทางการบริหาร
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

ผลการวิจัย พบวาเมื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัดสำนักงาน             

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ โดยรวมไม
แตกตางกัน  

  2.4 การศึกษาสภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม 

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมจำแนกตามจำแนกประสบการณการทำงานตาม มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการศึกษา
สภาพการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพนม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  

ไมแตกตางกันท้ังนี้อาจเกิดจากผูบริหาร ไดมอบหมายใหครู และบุคคลากรทางการศึกษาทุกคนไดมีสวนรวมในการ
จัดการแหลงเรียนรู การใชแหลงเรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับ (สาคร 
มหาหิงค ; 2560)วิจัยเรื่อง การบริหารแหลงเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ประถมศึกษา ขอนแกน เขต 4 ทำกผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการบริหารแหลงเรียนรูของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จำแนกตามจำแนกประสบการณการทำงาน  

มีคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน  

  

ขอเสนอแนะ  
1. ดานการจัดแหลงเรียนรู ควรสงเสริมใหแตละฝายมีอำนาจในการตัดสินใจรวมกันในการดำเนินงานและ

การวางแผนงานการทำงานรวมกัน  

 2. ดานการใชแหลงเรียนรู โรงเรียนควรเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการวางแผนในการจัด
แหลงเรียนรูโรงเรียนและชุมชน 
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 3. ดานการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู ควรมีการรับขอเสนอแนะและการสงเสริมสนับสนุนในการจัด
บรรยากาศกระบวนการเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อพัฒนาการจัดแหลงเรียนรู 

4. การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาโดยใชวิธีจัดกลุมสนทนา (Focus Group)เพื่อจะไดนำผลการศึกษา
มาพัฒนาการใชแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการ  
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การมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี 
 
Participation in administration according to the Sufficiency Economy Philosophy 
affecting the effectiveness of Streemandapitak School under the Office of the Private 
Education Commission of Chanthaburi Province
 
ผูวิจัย   เพ็ญจันทร  มีนะจรัส 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน หัวหนาสายชั้น หัวหนากลุมสาระและ
หัวหนาฝาย จํานวน 158 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ซึ่งมีคา IOC 0.95 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัย พบวาการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานการ
บริหารจัดการ ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามลำดับ  
 
คำสำคัญ : การมีสวนรวมในการบริหาร, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , การศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี 
  
ABSTRACT

This research aimed to study the level of participation in administration according to the 
Sufficiency Economy Philosophy affecting the effectiveness of Streemandapitak School under 
the Office of the Private Education Commission of Chanthaburi Province. The population used 
in this research including teachers, chief of class, chief of course and chief of department in the 
amount of 1 5 8  people, The instrument used to collect the data was the questionnaire has a
5 -level estimtest scale reliability is 0.95. The statistics used in data analysis were percentage, 
mean and standard deviation.The research findings were as follows:

Participation in administration according to the Sufficiency Economy Philosophy 
affecting the effectiveness of Streemandapitak School under the Office of the Private 
Education Commission of Chanthaburi Province overall were at the highest level, which 
was sorted in descending order as follows: in the aspect of Curriculum and Instructional, 
Management, Education Personnel Development, and Organizing Student Development 
Activities, respectively, as follows:

Keywords : Participation in administration, sufficiency economy philosophy, Education
Commission of Chanthaburi Province.
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บทนำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 ไดระบุใหมีการ

ทํางานแบบมีสวนรวม คือ 1) ดานระบบบริหารและสนับสนุนทางการศึกษา คือ สงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่นมีสวนรวมจัดการศึกษา(มาตรา 9(6)) และใหมีการกระจายอํานาจการบริหาร การจัดการศึกษา
ท้ัง ดานวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยตรง (มาตรา 39) การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 
ใหมีความเปนอิสระโดยการกํากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ (มาตรา 43) 2) ดาน
หลักสูตรให สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8 (2)) จัดการเรียนรูใหเกิดไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการ
ประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและ บุคคลในชุมชน ทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
(มาตรา 24(6)) และใหสถานศึกษา รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดย จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนมี
การศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา และวิทยาการตาง ๆ เพื่อ
พัฒนา ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ ตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การพัฒนาระหวาง ชุมชน (มาตรา 29 (3)) ดานกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนทุกคน สามารถเรียนรู 
และพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถ และเต็มศักยภาพ(มาตรา 22) 4) ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ใหมีการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา พรอมท้ังระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ 
การเงินและทรัพยสิน ท้ังจากรัฐ องคกรปกครอง สวนทองถ่ินบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน องคกร อาชีพ 
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใชจัดการศึกษา  
  ดังนั้นสถานศึกษาเปนองคกรท่ีสําคัญท่ีสุดในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีกําหนดไวบริหารจัดการใหบริการการศึกษาแกประชาชนอยางท่ัวถึง และเสมอภาค(กระทรวงศึกษาธิการ,  
(2546, 30) 

กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูสถานศึกษา         
เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดยมีขอบขายการขับเคลื่อนสูสถานศึกษา 4 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ 
2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4) ดานพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดกำหนดคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคขอท่ี 5 ในจำนวน 8 ขอ คือ “อยูอยางพอเพียง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสถานศึกษาในสังกัดกระจาย
ท่ัวประเทศ ตระหนักเห็นความสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการคิด ปลูกฝงการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดกำหนดเปนจุดเนนท่ีสำคัญ โดยกำหนดในกลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรม 
ความสำนึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนกรอบแนวทางให
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หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนสูสถานศึกษา ซึ่งมีระบบการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานระบุชัดเจนในคำรับรองการปฏิบัติราชการ อีกทั้งนวัตกรรมการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ไดกำหนดในสาระการเรียนรูสูความเปนโรงเรียน
มาตรฐานสากล สาระการเรียนรูโลกศึกษา (Global Education) คือ เรียนรูถ่ินฐาน สืบสานวิถีไทย มองไกลศึกษาโลก 
สืบโชคชะตามนุษย ซึ่งลวนแลวแตเปนการประยุกตหลักคิดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนท้ังสิ้น ท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ นโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) เปนการปฏิรูปใน 4 ประเด็น ประกอบดวย พัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  และพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม 
  การบริหารแบบมีสวนรวมมีประสิทธิภาพจะสงผลใหการพัฒนาโรงเรียนนำไปสูการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ 
การศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ  พรอมท่ีจะกาวสูการพัฒนาโรงเรียนในยุคสมัยใหม  ผูบริหารจึง จำเปนตอง
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองโดยการใชหลักการบริหารท่ีใหทุกคนมีสวนรวมคิดรวม ตัดสินใจ รวมถึงการกลาท่ี
จะเปดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกท่ีตองการสนับสนุนเพื่อชวย พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยความเต็ม
ใจโดยมีเปาหมายหลักเดียวกันคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีจะสงผลตอ
ศักยภาพของผูเรียนตอไป การบริหารแบบมีสวน รวมจึงนำมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร ไมวาจะเปน
หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน โดยมุงท่ี จะสรางความรวมมือรวมใจเพื่อใหงานสำเร็จ การใหบุคคลไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การประเมินผลงานลวนเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง
สำหรับองคกร ถาหากการปฏิบัติงานนั้นมีความไมเขาใจกันหรือเกิดความรูสึกวาตนเองไมไดเปนสวนหนึ่งของหมู  
คณะและไมไดมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคกรแลว  การบริหารงานขององคกรก็จะบรรลุผลสำเร็จไดยาก   
(ธร สุนทรายุทธ, 2551), 45 
  ผูวิจัยจึงมีสนใจและเห็นถึงความสำคัญในการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ในการศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงาน  
ท้ัง 4 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ดานการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 4) ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาในการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
  เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี 
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กรอบการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
  
 1. เพศ                การมีสวนรวมในการบริหารงาน  
     1.1 ชาย       ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสงผลตอ 
     1.2 หญิง           ประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 
 2. ระดับการศึกษา          สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม 
     2.1 ต่ำกวาปริญญาตรี              การศึกษาเอกชน จันทบุรี คือ  
     2.2 ปริญญาตรี      1. ดานการบริหารจัดการ  
     2.3 สูงกวาปริญญาตรี      2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียน 
 3. ตำแหนงหนาท่ีครู      การสอน  
    3.1 ครูผูสอน       3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
    3.2 หัวหนาระดับสายชั้น     4. ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
    3.3 หัวหนากลุมสาระ  
    3.4 หัวหนาฝาย  
 4. ประสบการณในการทำงาน  

  4.1 1- 5 ป  
  4.2 6-10 ป  
  4.3 11-15 ป  
  4.4 16-20 ป 

    4.5 มากกวา 20 ป  
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการศึกษา 
ประชากรของการวิจัย  
1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษา คือ ครูผูสอน หัวหนาสายชั้น หัวหนากลุมสาระ และหัวหนาฝาย รวมท้ังหมด 158 คน 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี แบงเปน 2 ตอน คือ 
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   ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณทำงาน 
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(Check List)  
   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดจันทบุรี ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สูสถานศึกษา จำนวน 40 ขอ เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
  3.1 ผูวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.2 ดำเนินการนำแบบสอบถามแกกลุมประชากรจำนวน 158 คน โดยผูวิจัยนำแบบสอบถามสงผาน
ชองทาง Google form ไดกลับคืนท้ังหมด 158 ฉบับ คิดเปน 100 %  
  3.3 นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาไดทำการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนนำไปวิเคราะหจัดหมวดหมู
ของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดจันทบุรี ตามข้ันตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวย
คาสถิติ รอยละ (Percentage)  
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี การนำขอมูลดังกลาวไปคำนวณหาคาสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 
คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แลวแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิด (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) 
แลวนำไปเปรียบเทียบกบัเกณฑดังนี้  
  4.51 - 5.00 มีมีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด 
  3.51 - 4.50 มีมีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับมาก 
  2.51 - 3.50 มีมีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50 มีมีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับนอย 
  1.00 - 1.50 มีมีสวนรวมในการบริหารงานยูในระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 
  1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 
สังกดัสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี  
  2. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดจันทบุรี จำแนกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
  1. ดานบริหารจัดการ 
  2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  3. ดานการจัดกิจกรรรมพัฒนาผูเรียน 
  4. ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังรายละเอียดน้ี 
  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการ
บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด แสดงวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับการศึกษาสวน
ใหญเปน ปริญญาตรี ตำแหนงหนาท่ีครูผูสอน และสวนใหญเปนประสบการณในการทำงาน มากกวา 20 ป 
 .  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
จันทบุรี ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมประชากร การมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี 

     การมีสวนรวมในการบริหารงาน        ระดับการมีสวนรวมในการบริหาร  
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           ระดับ 
 1. ดานการบริหารจัดการ       4.70  .57  มากที่สุด  
 2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน    4.86  .35  มากที่สุด 
 3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     4.58  .66  มากที่สุด  
 4. ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา     4.61  .66  มากที่สุด  
      ภาพรวม     4.68  .56  มากที่สุด  
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จากตาราง พบวาการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุมประชากร 
อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังในภาพรวม (  = 4.68 ,  = .56) และรายดาน ท่ีมีสวนรวมในการการบริหารงานมากที่สุด
ท้ังสี่ดาน โดยการเรียงลำดับ ดังนี้ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (  =4.86, =.35) รองลงมา คือ  
ดานการบริหารจัดการ (  =4.70, =.57) ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (  =4.61, =.66) ดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (  =4.58, =.66)  
  
การสรุปผล 
  จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดจันทบุรี สรุปผลการวิจัยได ดังตอไปนี้  
  สวนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัด แสดงวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับการศึกษาสวนใหญเปนปริญญาตรี 
ตำแหนงหนาท่ีครูผูสอน และสวนใหญเปนประสบการณในการทำงาน มากกวา 20 ป  
  สวนท่ี 2 แบบตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัด สรุปท้ัง 4 ดาน พบวา 1. ดานการบริหารจัดการ 2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3. ดานการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4. ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา อยูในระดับการมีสวนรวมมากที่สุด ทุกดาน และ
แยกรายดาน พบวา  

1. ดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด และรายขอพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด ดังนี้ 
ดานนโยบาย อยูในระดับมากท่ีสุด คือ มีการดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไวอยางเปนระบบ  และ การกำหนด
นโยบาย/แผนงานท่ีสงเสริมการจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานวิชาการ คือ การจัด
กระบวนการเรียนการสอน ใหเอื้อตอการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และ การนิเทศ
การศึกษาภายในเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานงบประมาณ 
คือ การวางแผนการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ  
การดำเนินการตามแผนงบประมาณตามความจำเปน อยางเหมาะสม  
  2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุดทุกขอ โดยการ
เรียงจากมากไปนอย คือ การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู สอดคลองกับวิสัยทัศนเปาหมายในหลักสูตรสถานศึกษา
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ การจัดทำหลักสูตร กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรูตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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  ดานการจัดการเรียนการสอน ขอท่ีมีสวนรวมมากท่ีสุดโดยเรียงจากมากไปนอย คือ การจัดการเรียนรูโดยมี
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ ในสาระการเรียนรู รองลงมา คือ 
การจัดกิจกรรมท่ีผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู เสริมสรางการพัฒนาคุณลักษณะ “อยูอยางพอเพียง” และ
การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนเพื่อการเรียนรูของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รองลงมาคือ การใชสื่อและแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนการฝกทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห การจัดการ การเผชิญสถานการณการ
แกปญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อดูในรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากที่สุด คือ การสงเสิรมสนับสนุนใหผูเรียนมีจิตอาสา และมีสวนรวม ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
รองลงมา คือ การสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนสามารถดำเนินชีวิตไดอยางสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รองลงมา คือ มีการวางแผนงาน โครงการ สงเสริมกิจกรรมผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนเขาใจสภาพแวดลอม สังคมและการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ 
ทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม รองลงมา คือ การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหสามารถ
แกปญหา และพัฒนาตนเองไดอยางสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การติดตามผล
การจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน รองลงมา คือ การนำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการ
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ 
การประยกุตใช ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม หลักคำสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมผูเรียน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การสงเสริมใหมีการจัดต้ัง ชุมนุม/ชมรม ท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก คือ การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผูบำเพ็ญประโยชน 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อดูในรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากท่ีสุด คือ การประยุกตนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิต  รองลงมาคือ 
การพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางความรูความเขาใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ การอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อสงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร
ของสถานศึกษาและการติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในการดำเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ การนำผลติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา การดำเนิน
โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร รองลงมาคือ การสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางสม่ำเสมอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลการดำเนินชีวิต
และปฏิบัติภารกิจหนาท่ีของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการพัฒนาบุคลากร  
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อภิปรายผล 
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
จันทบุรี ผูวิจัยนำขอมูลไปสูการอภิปรายผลดังนี้ 

จากผลการวิจัย ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงจากมากไปนอย คือ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา รองลงมาคือ ดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยของ นันทกาญจน ชินประหัษฐ และศาลินา บุญเกื้อ 
(2558) ผูศึกษาเร่ือง การศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการวิจัย พบวา ผลการดำเนินการตามกระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  
จำแนกตามประเภทของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร และดานการสรางเครือขายและขยายผล 
มีผลการดำเนินการตามกระบวนการอยูในระดับมากท่ีสุดทุกข้ันตอน 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาแตละดานอยูในระดับมีมากที่สุด ดังน้ี  
  1. ดานการบริหารจัดการ ซึ่งในภาพรวมของการบริหารจัดการ คือครูทุกคนมีสวนรวมในการบริหารงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในดานนโยบาย คือการดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไวอยางเปนระบบ 
วิชาการคือการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเอื้อตอการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
และ การนิเทศการศึกษาภายในเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณคือการวางแผนการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและบริหารงานท่ัวไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร เอ่ียมหรุน (2561 : 122) การบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิบูลอรนิลพิบูลย (2563:118) ไดทำการวิจัยเรื่องการบริหารแบบมี
สวนรวมกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการศึกษา
พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน และสอดคลองกับ สุรินทร แกวมณี (2558 : 20 )ไดกลาวถึงความสำคัญของ
บริหารงานแบบมีสวนรวมวา กอใหเกิดความสามัคคี ระหวางผูบริหารงานและผูรวมงานทุกระดับ ในองคการ ชวย
ลดความขัดแยงในการทำงานเพิ่มพูนความไววางใจซึ่งกันและกันมากข้ึน สรางบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน ชวยให
ผูรวมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในองคการ 
อีกท้ังยังชวยใหและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากการวิเคราะหการสวนรวมในการบริหารงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  ครูทุกคนมีสวนรวมในการ
บริหารงาน ในเรื่องของ หลักสูตร รวมรับผิดชอบในหนาท่ี รวมวางแผน ประเมิน  และดำเนินการในการจัดทำ
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หลักสูตร การปรับปรุง มาตรฐานการเรียนรู สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายในหลักสูตรสถานศึกษา กำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย การบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและการพัฒนา
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ ในสาระการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ จักรปรุฬห  
 วิชาอัครวิทย (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง ใน
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย พบวา 1) ดานการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู จะเนนการเรียนรูให  ผูเรียนไดคิด วิเคราะห ถึง
รากฐานสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และมีการวัดผลและประเมินผลตรง
ตามแผนการจัดการเรียนรู มีการกำหนดเครื่องมือวัด วิธีการ และเกณฑการประเมินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวมสูงข้ึน นอกจากนี้ในการบริหารแบบมีสวนรวมนั้น 
ครูทุกคนจะตองมีสวนรวมในการท่ีจะใหพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหไดบรรลุวัตถุประสงค ประสบ
ผลสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พัชราพร ทวยวงฆ (2552:2-3) ท่ีกลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมใช
กระบวนการทำงานเพื่อกอใหเกิดการทำงานท่ีเปนผลสำเร็จดวยการใชบุคคลและทรัพยากรตางอยางมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุซึ่งเปาหมายของความตองการ 
  3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จากการวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารบริหารงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนสามารถดำเนินชีวิต ได
อยางสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนเขาใจสภาพแวดลอม สังคม
และการเปลี่ยนแปลงตางๆทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม  การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนให
สามารถแกปญหา และพัฒนาตนเองไดอยางสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดกิจกรรม
ลูกเสือ/ เนตรนารียุวกาชาด หรือผูบำเพ็ญประโยชน สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริม
ใหมีการจัดต้ังชุมนุม/ชมรม ท่ีสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
วัฒนธรรม หลักคำสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลอง
กับ สุเมธ ตันติเวชกุล (2550) กลาววา ครูจะตองรูจัก บูรณาการการเรียนการสอนใหเด็กและเยาวชนเห็นถึงความ
เชื่อมโยงในมิติตาง ๆ ท้ังดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งความเปนองครวมนี้จะเกิดข้ึนไดครู
ตองใชความรูและคุณธรรมเปน ปจจัยในการขับเคลื่อน โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเขา
เปนสวนหนึ่งของ หลักสูตรสาระเรียนรูตาง ๆ และประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เพื่อสอนใหเด็กรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับจักร
ปรุฬห วิชาอัครวิทย (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดเชียงใหม ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา 1) มีการจัดกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
ไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในกระบวนการตาง ๆ อยางกลมกลืน ยึดหลักความมีเหตุผล และความ
พอประมาณ 2 ) กิจกรรมสงเสริมการประหยัดและอดออม มีการปฏิบัติอยางจริงจังและสงผลตอการดำเนินชีวิต
ของครู และนักเรียน รวมท้ังขยายผลไปสูชุมชนดวย 3) กิจกรรมสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหนักเรียนมีจิตอาสา และการดำเนินวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 4) กิจกรรมสรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมี
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การดำเนินการท่ี ไดผลเปนอยางดี มีกิจกรรมการเย่ียมบาน มีเครือขายผูปกครอง มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางครูกับ 
ผูปกครอง และกิจกรรมเขาคายคุณธรรม สวนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ พรรณวดี พันธุวงษา (2553) ท่ีกลาววาการท่ีผูเรียนมีความเขาใจและการเขาถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดดีนั้นมาจากการจัดกิจกรรมท่ีใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมสอดคลองกับความตองการและอยู
ในความสนใจของผูเรียน สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดดียิ่งข้ึน 
  4. ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา จากการวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารบริหารงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปจจัยสำคัญท่ีสงผลใหการมีสวนรวมในการบริหารงาน ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสราง
ความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ 
เพื่อสงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน การสงเสริมให
บุคลากรแสวงหาความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสม่ำเสมอ ดวยวิธีการท่ีหลากหลายซ่ึง
สอดคลองกับ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) ท่ีกลาววา การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
นั้น จะตองมุงพัฒนาท่ีตัวครู กอนเปนอันดับแรก เพราะครูถือวาเปนทรัพยากรท่ีสำคัญในการถายทอดความรูและ
ปลูกฝงสิ่งตาง ๆ ใหแกเด็ก ดังนั้น จึงควรสงเสริมครูใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อยางถองแทกอน เพราะเมื่อครูเขาใจ ครูก็จะไดเปนแบบอยางท่ีดีใหแกเด็กได ครูสอนใหเด็กรูจักพอ ครูตองรูจักพอ
กอน โดยอยูอยางพอเพียงและเรียนรูไปพรอม ๆ กับเด็ก การติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
บุคลากรในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำผลติดตามมาปรับปรุง/
พัฒนา การดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนาท่ี
ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกตนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดำเนินชีวิต การประเมินผลการพัฒนาของบุคลากรในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งสอดคลองกับ แสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล  (2558) ไดศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตท่ีมี ตอความสุขในการทำงาน คุณภาพชีวิตการทำงานและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทบาธรูม ดีไซน จำกัด ผลการวิจัยสรุปวา การประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตดานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี รวมถึงดาน
เง่ือนไข ความรู และเง่ือนไขคุณธรรม มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทำงาน และคุณภาพชีวิตการทำงาน โดย
ความสุขในการทำงานมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงาน และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน อีกท้ังคุณภาพ
ชีวิตการทำงานก็มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ดวยเชนกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สิรี ชัยลิมปมนตรี (2561) ไดศึกษาเรื่อง การใชหลัก เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันและการทำงานของบริษัทแหง
หนึ่ง ผลการวิจัยสรุปวา การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานของ
พนักงาน บริษัทเอกชนแหงหนึ่งมีความสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 5 ดาน ประกอบดวย 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี เง่ือนไขความรู และเงื่อนไข คุณธรรม โดยสามารถนำมาแจก
แจงเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้ พนักงานมีการตัดสินใจเร่ืองงานและ การดำเนินชีวิตอยางรอบคอบ มีการหาขอมูลจาก
แหลงความรูท่ีนาเชื่อถือกอนตัดสินใจเรื่องสำคัญ สามารถแนะนำหรือใหคำปรึกษาแกบุคคลอื่น การติดตามขอมูล
ขาวสารตลอดเวลาเพื่อใหรูเทาทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกการนำความรูความสามารถและประสบการณมาใชในการ
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วางแผนการ ดำเนินชีวิตและการทำงานมีการศึกษาเพิ่มเติมอยางตอเนื่องเพื่อเปนประโยชนในการทำงาน รวมถึง         
มีความเชื่อวาคนเกงตองมีคุณธรรมควบคูไปดวย โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตในการดำเนินชีวิตและ การทำงาน 
พรอมรับฟงเหตุผลของผูอื่นและรับผิดชอบในทุกการกระทำตาง ๆ ของตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี 

จากผลการวิเคราะหพบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อแยกดานรายขอ พบวามีรายขออยูในระดับมาก         
ซึ่งทางโรงเรียนควรท่ีจะสงเสริมสนับสนุน ดังนี้ 
  1. ผูบริหารควรบริหารจัดการ ในดานนโยบาย คือ ควรจัดระบบการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำป ตามแนว
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดาน บริหารงานท่ัวไป ในเร่ืองของการจัดอาคารสถานท่ี และแหลงเรียนรู        
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสงเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหโรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด รมร่ืน เรียบ
งายและควรใหความสำคัญการประสานสัมพันธกับชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะอยูอยางพอเพียงของผูเรียน  

2. ผูบริหารควรใหความสำคัญดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในเรื่องของการจัดกิจกรรมลูกเสือ/         
เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือผูบำเพ็ญประโยชน สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการสวนรวมในการประสานสัมพันธกับชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียงของผูเรียน โดยเฉพาะผูปกครอง ชุมชน ของโรงเรียนใหมามีสวนรวมใน
การบริหารโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรม  

2. ควรทำวิจัยเพื่อสนับสนุนใหครูการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือผูบำเพ็ญประโยชน 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract
The objectives of this research were 1) to investigate the context of the small-sized 

merged schools under the Nan Primary Educational Service Area Office 1, and 2) to propose 
the development guidelines for the strength of the small-sized merged schools under the Nan 
Primary Educational Service Area Office 1. The samples were educational personnel of the 
small-sized merged schools under the Nan Primary Educational Service Area Office 1, in the 
area of Mueang District, Wiang Sa District, and Phu Phiang District, totalling 77 respondents 
from 18 schools. The questionnaire was used as a research instrument and it had a Cronbach's 
alpha value of 0.81. The statistics used in the data analysis consisted of frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. The results showed that: 1. Regarding the context of the 
schools, these small-sized schools that were merged, under the Nan Primary Educational 
Service Area Office 1, had strengths in building a network for managing small-sized schools 
at the school group level. Moreover, there were also factors like community, tradition, 
customs and cultures that played an important role in supporting education. However, the 
weaknesses of these schools were the lack of budget and personnel. Furthermore, there were 
factors like the economics of parenting, values, and beliefs that hindered the management. 2. 
Referring to the guidelines for the development of the strength of small-sized merged schools 
under the Nan Primary Educational Service Area Office 1, it was found that the overall 
school’s strength was at a high level (x = 3.88, S.D. = 0.86). The guidelines for the strength 
development of small-sized merged schools were: 1) the management should be open to 
listening to problems and developing adaptability skills, 2) teachers should analyse the 
potential of students and understand their individuality to enhance the effectiveness of 
teaching and learning, 3) participation of parents and communities should be in the form of 
cooperation to develop learners according to their potential, 4) students’ knowledge and ability
should be promoted by enhancing thinking, technology and communication skills, and                
5) budget management should be done by using technology for ease of monitoring and auditing.

Key Word (s) : Small-sized schools, small-sized merged schools.
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the parents’ participation in academic 

support during the situation of the spread of the coronavirus disease 2019 (COVID-19), and             
2) to study the recommendations on the parents’ participation in academic support during the 
situation of the spread of the coronavirus disease 2019 (COVID-19). The samples were 100 
parents of Bueng Phimpha Samakkhi School group under Nakhon Sawan Primary Education 
Service Area office 2 to answer a questionnaire and 20 teachers of Bueng Phimpha Samakkhi 
School group under Nakhon Sawan Primary Education Service Area office 2 to be interviewed, 
selected by purposive sampling. The instruments used were a five-rating scale questionnaire 
with reliability at 0.86 and an interview form. Data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and issue summarization. The results showed as follows: 

1. The parents’ participation in academic support during the situation of the spread of 
the coronavirus disease 2019 (COVID-19) was overall at a high level. When considering each 
aspect, sorted from highest to lowest as follows: participation in teaching and learning 
management, followed by participation in teaching learning media and materials, participation 
in measures and evaluation, and participation in curriculum and implementation; 

2. Recommendations for parents' participation in academic support during the 
situation of the spread of the coronavirus disease 2019 (COVID-19). There should be support 
for teaching and learning management for providing knowledge concerning connecting 
devices to communicate with the school's teaching management system to be able to connect 
quickly. Moreover, there should be a public relations campaign for students and parents to 
receive clear information.

Key Word (s) : Parental Involvement in Academic Support , The spread of the coronavirus 
disease 2019 (COVID-19). 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 
 

A RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL LEADERSHIP AND SCHOOL EFFECTIVENESS 
OF SECONDARY SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE PATTANI
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ปตตานี 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี  
จำนวน 217 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.98 สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาปตตานี โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ปตตานี โดยรวมอยูในระดับมาก และ3) ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี พบวามีความสัมพันธกันในระดับมากอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูท่ี .829 ซึ่งภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานีมีความสัมพันธไปในทางบวก ทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธอยูในระดับสูง 
 

คำสำคัญ : ภาวะผูนำยุคดิจิทัล ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
Abstract

The purpose of this Thesis were to 1) The level of digital leadership of secondary 
school’s principles under The Secondary Educational Service Area Office Pattani 2) The 
effectiveness of secondary schools under The Secondary Educational Service Area Office 
Pattani and 3) The relationship between digital leadership of secondary school’s principles and 
the effectiveness of the schools under The Secondary Educational Service Area Office Pattani
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The sample of this study are 217 teachers of the schools under The Secondary 
Educational Service Area Office Pattani. This study a questionnaire with 0.98 reliability 
score. The statistics which is used in this study are a percentage, mean, standard deviation, 
and Pearson product moment Correlation Coefficient.

The study found that 1) The level of digital leadership of secondary school’s 
principles under The Secondary Educational Service Area Office Pattani is high 2) The 
effectiveness of secondary schools under The Secondary Educational Service Area Office 
Pattani is high and 3) The digital leadership of secondary school’s principles highly related 
with the effectiveness of the schools under The Secondary Educational Service Area Office 
Pattani at the statistical significance of .01, a Pearson product moment Correlation 
Coefficient is .829. The digital leadership of secondary school’s principles and the 
effectiveness of the schools under The Secondary Educational Service Area Office Pattani 
have a positive relationship in the same way and the level of relationship is high.

Key Word(s) : Digital Leadership , Effectiveness of secondary school.
 

บทนำ 
 การจัดการศึกษาเปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาผูเรียน เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนใหประเทศมีสมรรถนะ
แขงขันในระดับนานาชาติ เปาหมายของการจัดการศึกษาคือ คุณภาพผูเรียน โดยสถานศึกษามีพันธกิจหลักในการ
จัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ สามารถสรางสรรคนวัตกรรมและเปนพลเมืองยุค  Education 

Disruption โดยปจจุบันนี้ ความกาวหนาของ Technology Digital ไดสงผลกระทบตอทุกดาน รวมท้ังดานการจัด
การศึกษา ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพในยุคนี้จึงตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเครื่องมือและอุปกรณท่ีทำใหการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วเปน
ประโยชนและสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถเกิดข้ึนไดทุกท่ีและทุกเวลา บุคคลติดตอสื่อสาร 
รับรู แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรูเผยแพรสงถึงกันไดดวยอุปกรณเทคโนโลยีดิจิทัลผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมโยงถึงกันท่ัวโลก อีกท้ังขอมูลขาวสารท่ีมากมายและเผยแพรอยางรวดเร็วทุกคนจึงจำเปนตอง
อาศัยทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณไตรตรอง การมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ทักษะการรูดิจิทัลเพื่อใหเกิดประโยชนแกการเรียนรู การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตในยุคนี้  
ความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนสงผลตอการจัดการศึกษาท่ีตองเกิดการปรับตัวและปรับ เปลี่ยนแนวทาง
วิธีการจัดการศึกษาใหสอดคลองและตอบสนองความตองการ พฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งพบวา ระบบการศึกษาของ
ไทยยังมีปญหาหลายประการท้ังในดานคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับ คุณภาพผูเรียน คุณภาพของบุคลากร 
ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ และดานโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา ปจจุบันดานความปลอดภัยและ
ความเสี่ยงเปนปจจัยภายนอกอีกประการหนึ่งท่ีสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา  (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2560 : 18) 

 สภาพปญหาการจัดการศึกษาโดยภาพรวมของประเทศไทยยังคงพบปญหาสำคัญหลายประการท่ีตองนำไปสู
การปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ อัมพร พินะสา (2563 : 2) ไดกลาวถึงปญหาและสาเหตุของปญหาการศึกษาของไทยใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในดานตางๆ ดังนี้ 1. ปญหาดานโอกาส ขาดการเขาถึงการจัดการศึกษา ท่ีเทาเทียม และ 
มีคุณภาพ เนื่องจากความไมเพียงพอของปจจัยและทรัพยากรทางการบริหารการมีสวนรวมของภาคีเครือขายและ
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การบริหารจัดการแหลงเรียนรู 2. ปญหาดานคุณภาพ คุณภาพการศึกษาต่ำเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานประเทศ
และมาตรฐานสากลขาดการขับเคลื่อนหลักสูตรท่ีเทาทันเทคโนโลยีขาดหลักสูตรท่ีเนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห ดานบุคลากรขาดระบบกำกับติดตาม ประเมินผล สรางขวัญกำลังใจท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรูไม
เนนการคิดวิเคราะห สังเคราะหและการปฏิบัติจริง 3. ปญหาดานประสิทธิภาพ โรงเรียนไมสามารถบริหารจัดการ
ตามบริบทความตองการของชุมชนและทองถ่ินได เนื่องจากเปนการบริหารแบบรวมศูนย ท่ีสวนกลางเนนทำงานเชิง
ปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ ไมไดนำไปสูการบริหารท่ีเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ขาดการตรวจสอบความรับผิดชอบ 

ขาดการมีสวนรวมจากภาคีเครือขายท่ีเขมแข็งและสรางสรรค 4. ปญหาดานความปลอดภัย องคกรและบุคลากรมี
ความเส่ียงดานความปลอดภัย ขาดการจัดระบบความเสี่ยงและความปลอดภัยโดยการมีสวนรวมท้ังภาครัฐและ
เอกชน ขาดการวางแผนรักษาความปลอดภัย การดูแลชวยเหลือและใหความคุมครอง 
 ดังนั้นประเทศไทยจึงมีแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ท่ีเปนแผนการพัฒนาประเทศ       

ท่ีกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาใหหนวยงานของรัฐทุกภาคสวนตองทำตาม เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนประเทศ
ไทยท่ีวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ โดย
ท่ีรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆใหสอดคลองและบูรณาการกัน 

เพื่อใหเกิดพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติ
ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1. ยุทธศาสตรชาติดาน
ความมั่นคง 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร
ชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จากยุทธศาสตรชาติท่ี 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพฒันาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและ
มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย          

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และ
อนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะ
สูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง จึงทำให
มีการกำหนดแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู ไดกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ีเนนท้ังการแกไขปญหาในปจจุบันการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรูท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถกำกับการเรียนรูท่ี
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เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว ควบคูกับ การสงเสริมการพัฒนาคนไทยตาม
พหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสรางเสริมศักยภาพ  ผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการ
ประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง (สรุปสาระสำคัญแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580,2562 : 50 – 51) 

จึงทำใหมีแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยึดหลัก
สำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพ ของ
คนทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายไดและวิกฤตดาน
สิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติ (National Strategy) มาเปนกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา
แหงชาติ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย เปาหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ จากแนวคิดการจัด
การศึกษาดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติจึงไดกำหนด วิสัยทัศน (Vision) ไวดังนี้ “คนไทยทุกคนไดรับ
การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ         

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมือง
ดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม         

รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศ อยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
4) เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดัก  ประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
(แผนการศึกษาแหงชาติ,2560 : จ – ฉ บทสรุปสำหรับผูบริหาร)  
 จากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทยสงผลใหสถานศึกษาทุกแหงในประเทศไทยรวมถึงโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานีไมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON - SITE ได จึงตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบ ON – AIR ONLINE ON Demand และ ON Hand ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาจึงจำเปนท่ีจะตองแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาวท่ีตองอาศัย
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทมากข้ึน ซึ่งการแกไขปญหาในดานการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลจะประสบ
ความสำเร็จไดตองอาศัยความรวมมือ ความรู ความสามารถ ประสบการณของผูบริหารสถานศึกษาและครูในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในยุคดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูท่ี มี
ความสำคัญตอคุณภาพของผลลัพธท่ีไดจากระบบการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผลของ
โรงเรียน ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยสนใจศึกษาภาวะผูนำในยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี เพื่ อนำผลการวิจัยท่ีไดมาใชเปนแนวทางเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนำในยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ปตตานี และสถานศึกษาอื่นตอไป  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยม 

ศึกษาปตตานี 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 
  

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบดวย ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของ
ผูบริหารสถานศึกษา (จิติมา วรรณศรี , 2563 : 119 - 121) ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1. ทักษะทาง
เทคโนโลยี 2. ความฉลาดทางสังคม 3. ทักษะการเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรม 4. การจัดการองคกรท้ังระบบ และ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Mott 1972 cited in Hoy & Miskel , 2001, p.305-306)ประกอบดวย 4 ดาน  คือ         

1. ความสามารถผลิตนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2. ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

3. ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม 4. ความสามาถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 
ปการศึกษา 2564 จำนวน 17 โรงเรียน ประชากรครู จำนวน 494 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดจากการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครจซ่ีและ
มอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จำนวน 217 คน จากนั้นสุมตัวอยางโดยใชวิธีแบบแบงชั้น 

(Stratified random sampling) จำแนกตามโรงเรียน 

ภาวะผูนำดิจิทัล 
1. ทักษะทางเทคโนโลยี 
2. ความฉลาดทางสังคม 

3. ทักษะการเรียนรูและสรางสรรค  

 นวัตกรรม 

4. การจัดการองคกรท้ังระบบ 

ประสิทธิผลโรงเรียน 
1. ความสามารถผลิตนักเรียนให 

 เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
2. ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมี 
 ทัศนคติทางบวก 

3. ความสามารถปรับเปลี่ยนและ 

 พัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการแกปญหา 
 ภายในโรงเรียน 
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 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ปตตานี โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประสบการณ  

การทำงาน 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาปตตานี เปนแบบสอบถามปลายปดใชเก็บขอมูลเชิงปริมาณซ่ึงคำถามภาวะผูนำยุคดิจิทัลประกอบดวย    

4 องคประกอบ ไดแก 1) ทักษะทางเทคโนโลยี 2) ความฉลาดทางสังคม 3) ทักษะการเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรม 

และ 4) การจัดการองคกรท้ังระบบ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี            
เปนแบบสอบถามปลายปดใชเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งขอคำถามประสิทธิผลโรงเรียน มี 4 ดาน  ประกอบดวย             

1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ
ทางบวก 3) ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม และ 4) ความสามารถในการ
แกปญหาภายในโรงเรียน 

 ซึ่งแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง หนอย และนอยท่ีสุด 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ (Checklist) 

รายการ วิเคราะหโดยการหาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี และตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานีมีลักษณะเปนแบบมาตรา
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และใหความหมายของคะแนนเฉลี่ยซึ่งกำหนดตามแนวทางของลิเคิรท (Likert Five’s Rating Scale) 

 ตอนท่ี 4 นำขอมูลจากตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มาทำการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูนำยุคดิจิทัลของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี ใชสถิติหาคา 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
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ผล/สรุปผล 
ตารางท่ี 1 คาคะแนนเฉลี่ย (X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปตตานี โดยรวมและรายดาน 

ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษา 
จำนวน (คน) 

n = 217 แปลผล 

X  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนำยุคดิจิทัลในดานทักษะการใชเทคโนโลยี 4.42 .512 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนำยุคดิจิทัลในดานความฉลาดทางสังคม 4.26 .575 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนำยุคดิจิทัลในดานทักษะการเรียนรูและ
สรางสรรคนวัตกรรม 

4.30 .536 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนำยุคดิจิทัลในดานการจัดการองคกร 4.29 .541 มาก 

รวม 4.36 .473 มาก 
 1. ระดับภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 
ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานทักษะการใชเทคโนโลยี รองลงมาคือ ภาวะ
ผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานทักษะการเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรม  ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของ
ผูบริหารสถานศึกษาในดานการจัดการองคกรท้ังระบบ และภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดาน
ความฉลาดทางสังคมมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ  

  1) ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานทักษะการใชเทคโนโลยี โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาทักษะครูและสงเสริมการใชเทคโนโลยีของครู
และบุคลากร อาทิ การสรางบทเรียนออนไลน การใชหองเรียนออนไลน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสรางวัฒนธรรมดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักรูและสงเสริมครู
ใหใชสื่อเทคโนโลยีอยางสรางสรรค ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน สรางแรงบันดาลใจในการใชเทคโนโลยี ผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูนำในการใชเทคโนโลยีมีวิจารณญาณในการรับและใชขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนเพื่อการบริหาร
การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและเรียนรูในยุคดิจิทัล
มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ  

  2) ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานความฉลาดทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก 

เพื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจความรูสึกและปฏิบัติตอผูอื่นอยางเปนมิตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความยืดหยุน สามารถปรับแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณ ผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณและแสดงออกไดอยางเหมาะสม ผูบริหารสถานศึกษาสามารถโนมนาวจูงใจให
ครูและบุคลากรปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ผูบริหารสถานศึกษาสรางความสัมพันธท่ีดีและเปดใจรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการเจรจาตอรอง ลดความขัดแยงมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



  3) ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานทักษะการเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรม
โดยรวมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนำการเรียนรู พัฒนา
ตนเองและเปนบุคคลรอบรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการคิดแบบบูรณาการ คิดวิธีการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษามีความใฝรู ศึกษาคนควา แสวงหา เรียนรูสิ่งใหมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และผูบริหาร
สถานศึกษามีทักษะการคิดริเริ่ม ออกแบบ และทดลองนวัตกรรมใหมมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ 

  4) ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานการจัดการองคกรท้ังนระบบโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เพื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษากำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน ท่ีมุงเนน
นวัตกรรมอยางชัดเจน และสื่อสารใหผูเกี่ยวของเขาใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาครู
โดยใชชุมชนการเรียนรูมืออาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการแลกเปลี่ยน
ความรู ผูบริหารสถานศึกษาวิเคราะหปญหาคิดสรางทางเลือกเพื่อการแกปญหา ผูบริหารมีทักษะ การนิเทศ          

ใหคำแนะนำครูในการจัดการเรียนรู และผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง
สถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ  

ตารางท่ี 2 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปตตานีโดยรวมและรายดาน 

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 

จำนวน (คน) 
n = 217 แปลผล 
X  S.D. 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูง 4.30 .347 มาก 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 4.10 .451 มาก 

3. ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับ 

 สิ่งแวดลอม 
4.26 .553 มาก 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 4.34 .448 มาก 

รวม 4.32 .347 มาก 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี ผลการวิจัยพบวา 
โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน รองลงมา คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโร งเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม และดาน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ 

  1) ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การเรียนการสอนมีขบวนการท่ีลักษณนักเรียนเปนสำคัญ            

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด นักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห ตามเกณฑ
ท่ีโรงเรียนกำหนดไว และนักเรียนไดรับรางวัลจากการเขาประกวดดานทักษะทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



  2) ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนสวนใหญมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีโรงเรียน
กำหนดไว มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีเหตุผลยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนและสนใจในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และชุมชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ
ตนอยางมีระเบียบวินัยของนักเรียน มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ 
  3) ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยครูยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีนำมาใชในการดำเนินงานดานตางๆของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ครูสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและ
นโยบายเพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชนในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน ผูบริหารและคณะครูไดนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ในรอบปท่ีผานมาโรงเรียนมีผลการพัฒนาและปรับปรุงในทุกดานดีข้ึนหรือมีความกาวหนาข้ึน และ ผูบริหาร
และคณะครูในโรงเรียนรวมกันทบทวนนโยบายเปาหมายใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน        
มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ 
  4) ประสิทธิผลของโรงเรียนในดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยผูบริหารและครูรวมมือกันแกไข
ปญหาในดานการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีความสามารถในการแกไขปญหา
ดานการบริหารงานของโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว ผูบริหารและครูสามารถแกไขปญหาเฉพาะ 
ท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาดานความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน
ภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี ผูบริหารและครูสามารถแกไขปญหาดานการเรียนและดานพฤติกรรมของนักเรียนได
ตามเปาหมายท่ีวางไว มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 

ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของ 
ผูบริหารสถานศึกษา 

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 
Pearson 

Correlation 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

Y1 Y2 Y3 Y4 

ภาพรวม
ประสิทธิผล 
ของโรงเรียน 

X1 
Value .531** .454** .766** .708** .722** 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 

X2 
Value .477** .423** .537** .716** .700** 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 

X3 
Value .642** .531** .640** .733** .794** 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 

X4 
Value .582** .472** .631** .738** .767** 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 

ภาพรวมภาวะผูนำยุคดิจิทัลของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

Value .620** .515** .775** .805** .829** 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 
 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 3. ศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหาร
สถานศึกษา สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานีอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูท่ี  .829 ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธไปในทางบวก ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของโรงเรียน และมีความสัมพันธอยูใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา 
  1) ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานทักษะการใชเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูท่ี .722 ภาวะผูนำ
ยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานทักษะการใชเทคโนโลยี มีความสัมพันธไปในทางบวก ทิศทางเดียวกันกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน และมีความสัมพันธอยูในระดับสูง  
  2) ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานความฉลาดทางสังคม  มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูท่ี .700 ภาวะผูนำ
ยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานความฉลาดทางสังคมมีความสัมพันธไปในทางบวก  ทิศทางเดียวกันกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนและมีความสัมพันธอยูในระดับสูง 
  3) ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษา ในดานทักษะการเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรม 

มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูท่ี 

.794 ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานทักษะการเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรม มีความสัมพันธ
ไปในทางบวก ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของโรงเรียนและมีความสัมพันธอยูในระดับสูง 
  4) ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานการจัดการองคกรท้ังระบบ มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูท่ี .767 ภาวะ
ผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานการจัดการองคกรท้ังระบบ มีความสัมพันธไปในทางบวก  ทิศทาง
เดียวกันกับประสิทธิผลของโรงเรียนและมีความสัมพันธอยูในระดับสูง 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เร่ือง ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี สามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 1. จากการวิจัยพบวาภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาสั งกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาปตตานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษา
ดานทักษะการใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานทักษะการเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรม ดานการ
จัดการองคกรท้ังระบบ และดานความฉลาดทางสังคมมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุดตามลำดับ อาจกลาวไดวา ผูบริหาร
สถานศึกษาใหความสำคัญกับทักษะการใชเทคโนโลยีเปนอยางมากเนื่องจากในปจจุบันการใชเทคโนโลยีเขามามี
บทบาทกับการบริหารและการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนเปนอยางยิ่ง ผูบริหารจำเปนท่ีจะตองมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีเพื่อเปนการสรางแรงบันดาลใจในการใชเทคโนโลยี รวมไปถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีของครูและ
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บุคลากร อาทิ การสรางบทเรียนออนไลน การใชหองเรียนออนไลน ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ       

ตองลักษณ บุญธรรม (2559) ท่ีกลาววา การเปนผูนำยุคเศรษฐกิจดิจิทัลกับการพัฒนาท่ียั่งยืนสูองคกรทางการศึกษา
นั้นมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน และจะเกิดข้ึนไดนั้นอยูท่ีผูนำองคกรเปนผูนำท่ีจำเปนจะตองสั่งสมพัฒนาและ
แสวงหาใหไดมาซึ่งคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะทางการบริหารการศึกษาท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ผูนำทางการ
ศึกษาจะตองกระตือรือรนท่ีจะทำความเขาใจผูเรียนในยุคนี้และหาแนวทางใหมท่ีเชื่อมโยงความคิดความรูและ
สามารถใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเปนตัวสงผานไปยังผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางเหมาะสม 

ซึ่งสอดคลองกับบรรจบ บุญจันทร (2554 , น.35) ท่ีไดสรุปไววา พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมี
ความสามารถประยุกตเทคโนโลยีในการเพิ่มขยายขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของทีมงานอันนำไปสูการเพิ่มผลิตภาพ โดย
พิจารณาจากพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีเปนกิจวัตประจำวัน การใชเทคโนโลยีในการพัฒนางาน การพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพโดยใชเทคโนโลยีและการเปนตนแบบในการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู 
 2. ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี  
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนในดานความสามารถในการ
แกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม และดาน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ ท้ังนี้เนื่องจากสถานการณใน
ปจจุบันท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาปตตานีไมเปดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ ON SITE ไดจึงตองปรับเปลี่ยนมาเปนการเรียนการสอน
ในรูปแบบ ONLINE ผูบริหารและครูจึงตองรวมมือกันแกปญหาในดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผูบริหารจะตอง
มีความสามารถในการแกไขปญหาดานการบริหารงานของโรงเรียนในทุกดานเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว มีการแกไขปญหาเฉพาะ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการแกไขปญหาดานความขัดแยง
ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี รวมถึงการแกไขปญหาดานการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนไดตาม
เปาหมายท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองกับ กมลชนก สุกแสง (2559,น.92) ท่ีไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูมีความภูมิใจท่ีสามารถปฏิบัติงาน
บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
คุณภาพงาน สนับสนุนใหครูใชทรัพยากรตรงตามวัตถุประสงค และเปาหมายของการจัดการศึกษา รวมท้ังผูบริหาร 
และครูมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับสุภวัช 

เชาวนเกษม วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณและสุดารัตน สารสวาง (2564,น.95) พบวาประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาให  

ความสำคัญกับการกำหนดเปาหมายและทิศทางการดำเนินการเพื่อใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ัง ไวซึ่งใน
ดานการแขงขันอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุดอันเนื่องมาจากปจจุบันนี้ผูบริหารใหความสำคัญกับการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการศึกษา และสรางความเชื่อมั่น
ใหแกสังคม ซึ่งสอดคลองกับ สุภาพ ไทยแท (2016) ท่ีกลาววา ผูบริหารตองปรับตัว และพัฒนากลยุทธในการ
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บริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร โนมนาวใหผูรวมงานเห็นความจำเปนและยอมรับการเปลี่ยนแปลง พรอมท่ีจะ
เรียนรู เพิ่มทักษะและการปรับตัว เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งท่ีดีกวา ไมมีองคกรใดในปจจุบันท่ีจะรักษาสภาพการ
ทำงาน วิธีการทำงานรูปแบบเดิม ๆ ไวได เนื่องจากจำนวนคูแขงท่ีมีมากข้ึน กระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีรุนแรงข้ึน 

ทำใหองคกรตาง ๆ ตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับการแขงขัน 

 3. ผลความสัมพันธระหวางภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี พบวา ในภาพรวมภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูท่ี .829 ซึ่งภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธไปในทางบวก ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาปตตานีและมีความสัมพันธอยูในระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของสุภวัช เชาวนเกษม วิสุทธิ์ วิจิตรพัช
ราภรณและสุดารัตน สารสวาง (2564,น.95) ท่ีพบวาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธในระดับ
มากอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสอดคลองกับวนิดา หนูราชและชัชจริยา ใบลี (2562, น. 83-85)          

ท่ีพบวาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำเชิงกลยุทธยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษากับความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี พบวา มีความสัมพันธกันทางบวก 

เปนไปตาม สมมติฐานขอท่ี 1 แสดงใหเห็นวาภาวะผูนำเชิงกลยุทธยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษานั้น มีสวนชวย
ใหประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี บรรลุ
วัตถุประสงค ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองรูและมีความเปนภาวะผูนำเชิงกลยุทธยุคดิจิทัลในการบริหาร
สถานศึกษา เพราะภาวะผูนำเชิงกลยุทธยุคดิจิทัลนั้นเปนท้ังศาสตรและศิลป อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไดอีกดวย  จึง
สรุปไดวาระดับภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานีท่ีดีข้ึนตามลำดับ 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
 1. จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาปตตานี มีภาวะผูนำยุดิดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานความฉลาดทางสังคม มีคาเฉลี่ยต่ำสุด            

ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรมีการคำนึงถึง การเขาใจความรูสึกและปฏิบัติตอผูอื่นอยางเปนมิตร มีความยืดหยุนสามารถ
ปรับแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณได สามารถควบคุมอารมณและแสดงออกไดอยางเหมาะสม สามารถโนม
นาวจูงใจใหครูและบุคลากรปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายท่ีวางไว สรางความสัมพันธท่ีดีเปดใจรับฟงความคิดเห็นผูอื่น 

และควรมีทักษะการเจรจาตอรองเพื่อลดความขัดแยง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดำเนินงานในดานตางๆ 

 2. จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 
ในดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนดไว ฝกใหนักเรียนมีเหตุผลในการยอมรับฟง
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ความคิดเห็นจากผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน สามารถประพฤติปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนและสนใจการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพื่อใหเปนท่ียอมรับ
ของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีตางๆเขามาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตอนักเรียนและโรงเรียนตามลำดับ 

 3. จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในดานความฉลาดทางสังคมกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกมีความสัมพันธกันต่ำท่ีสุด 

จึงควรมีการพัฒนาภาวะผูนำทางดานความฉลาดทางสังคมใหมีความสอดคลองกับการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ
ทางบวก เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุข สามารถดำรงชีวิตอยูไดภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ศตวรรษท่ี 21 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีทำใหผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำยุคดิจิทัลดานความฉลาดทางสังคม 

ในระดับท่ีต่ำ 
 2. ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีทำใหประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ทัศนคติทางบวก ในระดับต่ำ  
 3. จากผลการวิจัยพบวาภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาดานการจัดการองคกรท้ังระบบมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนมากที่สุด ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการ
องคกรท้ังระบบเพื่อเปนขอคนพบเพิ่มเติมท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตอไป 
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Project Management of Cultural Tourism of Ban Muang Pon Community School under 
the Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1.
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Abstract
These research objectives were 1) to study the school readiness, 2) to study the impact 

of external factors on the project management of cultural tourism, 3) to study the guidelines 
of the project management of cultural tourism of Ban Muang Pon Community School under 
the Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1 . The samples selected by 
purposive sampling consisted of 25 administrators, teachers and educational personnel at Ban 
Muang Pon Community School; 10 village scholars; 5 community leaders; 7 school committee
members; and 2 3 parents of Mathayom 3 students; for a total of 7 0 respondents. The 
instruments used were a five-rating scale questionnaire with a reliability of 0.93 and an 
interview form. Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
issue summarization. The results showed that 1) the readiness management was still relying 
on external factors related to tourism development; 2) the impact of external factors on the 
project management of cultural tourism was still unclear as follow: economy, society, 
environment, and culture; 3) the guidelines of the project management of cultural tourism of 
Ban Muang Pon Community School under the Mae Hong Son Primary Educational Service 
Area Office 1 were as follows: In terms of advertising and public relations, a tourist map 
should be prepared, website/page/Facebook/Instagram/Line/YouTube; listen to recommendations 
to improve, and should have staff to take care of safety all the time.

Key Word (s) : Project Management of Cultural Tourism 
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The Development of instructional Package by applying a problem-based learning for 
Social Studies, Religion and Culture Subject Group for Prathomsuksa 6 Students.
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Abstract
The Development of instructional Package by applying a problem-based learning for 

Social Studies, Religion and Culture Subject Group for Prathomsuksa 6 Students. The 
objectives of this study were : 1) to develop of instructional Package by applying a problem-
based learning with an effectiveness according to the 8 0 /8 0 criteria and investigating 
achievement before and after learning with instructional Package by applying a problem-
based learning for Social Studies, Religion and Culture Subject Group for Prathomsuksa 6
Students. The population used in this research was a group of 40 Prathomsuksa 6 Students 
who were enrolling in the second semester of the academic year 2021 at Ban Mae Mhok 
School under Suratthanee Primary Educational Service Area Office 1. The research 
instruments included: 1) 14 lesson plan Package by applying a problem-based learning,                
2) 6 instructional Package and 3)  4 0 questions of achievement test. The statistics used for 
data analysis included: mean, standard deviation (S.D.) and T-test.

The results found that: 1) the effectiveness of the developed instructional Package by 
applying a problem-based learning was 83.60/83.50, which was higher than the 80/80 criteria, 
and 2) the learning achievement with the instructional Package by applying a problem-based 
learning for Social Studies, Religion and Culture Subject Group for Prathomsuksa 6 Students 
showed that the post-test was higher than the pre-test with statistical significance at the .01 level.

Keywords : Instructional Package, Problem-Based Learning  
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A STUDY OF PROBLEMS AND GUIDELINES FOR ACADEMIC ADMINISTRATION 
IN TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
DURING THE COVID-19 CRISIS OF SCHOOL NETWORK MUEANG 1 UNDER THE 
CHUMPHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
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ABSTRACT
The purpose of thesis was to study the model of academic administration in teaching 

and learning management. compare guidelines of teaching and learning Study the solutions 
to problems of academic administration in teaching and learning management in educational 
institutions during the covid-19 crisis of school network mueang 1 under. Classified by 
identity of directors, size of school and type of school. 

The samples of this research were 9 directors and teacher of primary school under 
Chumphon Primary Educational Service Office Area 1. The research instrument was a 
questionnaire with identity and index of item objective congruence by experts. Descriptive 
Statistics used in data analysis were frequency, percentage, means, standard deviation, t-test 
Independent, and Ftest One-Way ANOVA for hypothesis testing at the level of 0.05. 

The results were found that most of directors and teacher were male, age between 
36-45 years old, graduated with a master's degree, most of them were directors of middle school 
with 121-600 students, 6 expands opportunity schools and most of school used On-Line and 
On- Hand learning type. The analysis of comparing guidelines in teaching and learning 
classified by gender and type of school by used t–test Independent was also found that learning 
type significant more than 0.05 that meant directors in different gender and type of school had 
no different in guidelines of teaching and learning during Covid-19 at the level of 0.05.

The analysis of comparing guidelines in teaching and learning classified by age and 
size of school by used F-test One-Way ANOVA was found that learning type significant 
more than 0.05 that meant directors in different age and size of school had no different in 
guidelines of teaching and learning during Covid-19 at the level of 0.05. 

Keyword (s) : Teaching and learning management guidelines.
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การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
 
THE EFFECTIVENESS OF SCHOOL ADMINITRATION IN THE 21st CENTURY 
OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE PHUKET
 
ผูวิจัย  วรันลักษณ  ภูพึ่ง 
  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 

  ภาควิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 2) เปรียบเทียบ 

การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3) นำเสนอขอเสนอแนะ
การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

กลุมตัวอยางครั้งนี้ เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

จำนวน 226 คน ใชแบบสอบถามท่ีมีคาความเชื่อมั่น 0.98 เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาที และคาเอฟ ผลการวิจัยพบวา  
 การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต โดยรวมอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 จำแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ และสถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 การ
บริหารควรมีระบบ และการดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตามงานท่ีไดรับมอบหมาย สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
คำสำคัญ : การบริหาร ประสิทธิผล ศตวรรษที่ 21 

 

Abstract
The objectives of this research were 1) to study effective school management in the 

21st century, 2) to compare the effective school administration in the 21st century, and 3) to 
present recommendations for effective school management in the 21st century according to the 
personal factors under the Office of Secondary Education Service Area of Phuket Province
This time sample are administrators of an educational institution and 226 teachers under the 
Office of Secondary Education Service Area of Phuket. A questionnaire are used with 0.98 
reliability as a tool to collect data. The statistics used were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and A-value. F (F – test) (One-way ANOVA) The results showed that:
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Effective school administration in the 21st century under the Phuket Secondary 
Education Service Area Office Overall, it's at a high level. Comparison of effective school 
management in the 21st century classified by personal factors found that sex and status, 
educational qualifications and work experience were significantly different at the 0.05 level. 
To manage educational institutions that are effective in the 21st century. Administration 
should have a system. and action, check, follow up on assignments Encourage personnel to 
be creative in their work

Keywords : Management, Effectiveness, 21st century
 

บทนำ 
  รูปแบบการศึกษาของไทยในปจจุบันมีความแตกตางจากในอดีตเปนอยางมาก ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนคน
ไทยมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของสังคมโลก จึงเปนหนาท่ีหลักของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะตอง
มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร กระบวนการบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู             

ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการของโลก โรงเรียน
เปนสถาบันทางสังคมท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ เนื่องจาก โรงเรียนเปนแหลงประสิทธิ์
ประสาทวิชา ถายทอดความรู วัฒนธรรม ฝกทักษะอาชีพ เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อการเปนสมาชิก
ท่ีดีของสังคม และฝกทักษะชีวิตอันจำเปนในการดำรงชีพใหกับนักเรียน สรรคสรางบุคลิกภาพทางสังคมใหแกนักเรียน 

เพื่อใหสามารถปรับตนเองในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นและปฏิบัติตนใหมีคุณคาแกสังคม เปนทรัพยากรมนุษย
ตามความตองการทางสังคม โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบริหารจัดการ คอยกำกับ ติดตาม และดูแลการ
ดำเนินการของโรงเรียน  

 ในศตวรรษที่ 21 ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเปนสิ่งกอสราง เปนภาพของการเปนศูนยรวมประสาท 

(nerve centers) ที่ไมจำกัดอยูแตในหองเรียน แตจะเชื่อมโยงครู นักเรียน และชุมชนเขาสูขุมคลังแหงความรูทั่วโลก 

นิยามของครูเปลี่ยนจากบทบาทพื้นฐานการเปนผูถายทอดหรือผูแจกจายสารสนเทศไปเปนผูออกแบบการเรียนรู
ใหกับนักเรียนชวยใหนักเรียนไดเปลี่ยนสารสนเทศเปนความรู เปลี่ยนความรูเปนภูมิปญญา เนนการกอใหเกิดความรู
โดยสรางวัฒนธรรมการสืบคน นิยามของผูเรียน เปลี่ยนการมองบุคคลในวัยเยาวท่ีตองเดินทางไปโรงเรียน ใชเวลา
เรียนกับรายวิชา เพื่อรับเกรด และสำเร็จการศึกษา เปนการมองผูเรียนในบริบทใหม คือ กระตุนปลุกเราใหผูเรียน
เปนบุคคลเจาความคิดเจาปญญา (resourceful) ท่ียังคงมีการเรียนรูแมหลังเลิกเรียนในแตละวัน หรือแมพนจากวัย
เรียนไปแลว ใหความสำคัญกับความสนใจและชวยใหเรียนรูเตรียมตัวสูโลกที่เปนจริง กระตุนความอยากรูอยากเห็น
เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนรูตลอดชีวิต และ และใชหลักความยืดหยุนในวิธีการสอน ในขณะเดียวกันการบริหาร
การศึกษาจะตองมุงการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน บทบาทผูบริหารสถานศึกษายุคไรพรมแดน ถือเปนความทา
ทายอยางยิ่งสำหรับผูบริหารสถานศึกษาในยุคไรพรมแดน การอยูนิ่งเฉย การทำแบบเดิม ๆ ตามท่ีเคยชิน การรอรับ
นโยบายจากเบื้องบนแตฝายเดียว ขณะที่การเมืองการปกครองไมมีเสถียรภาพ ลวนสรางความเสียหายตอการ
พัฒนาทุนมนุษยของประเทศสงผลใหประเทศชาติขาดศักยภาพในการแขงขันและเสียผลประโยชนเมื่อเปดพรมแดน
อยางเปนทางการ โดยผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับในฐานะผูมีอำนาจขององคกร จะตองตัดสินใจดำเนินการให
แผนยุทธศาสตรและภารกิจของสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ มีการสรางคุณภาพสำหรับอนาคตบนพื้นฐานของทักษะ
แหงศตวรรษท่ี 21 และติดตามกำกับดูแลใหมีการดำเนินงานอยาจริงจัง ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 จากขอมูลดังกลาวการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต อาจจะมีปญหาสำหรับผูบริหารที่ยังไมสามารถปรับตัวเขากับยุคของการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงทำใหขาดทักษะท่ีจำเปนสำหรับการบริหารในองคกรและหนวยงานท่ีเขามาเกี่ยวของ
โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลที่มีความสำคัญอยางยิ่งที่จะตองมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เพื่อบริหารหนวยงานใหมีมาตรฐานสูงขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภูเก็ต เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของ
ผูบริหารและเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี ่ยวของนำไปใชในการวางแผนงานตลอดจนพัฒนาการบริหารงานใน
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อนำเสนอขอเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั ้งนี ้ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล             

ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยใชหลักตามแนวคิดของ วิจารณ พานิช 
(2556) เกี่ยวกับทักษะชีวิตและการทำงานประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานความยืดหยุนและการปรับตัว ดานการริเร่ิม
สรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ดานการเปนผูสรางหรอืผลิต
และรับผิดชอบเชื่อถือได และดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ ไดกรอบการวิจัยดังนี้ 

     ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 

 

   ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
ในศตวรรษท่ี 21  

  
 1. ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 
 2. ดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 
 3. ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวฒันธรรม  

 4. ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได 

 5. ดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 

   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
2. สถานภาพ 

   2.1 ผบูริหารสถานศึกษา 
   2.2 คร ู
3. วฒุิการศึกษา 
   3.1 ปริญญาตรี 
   3.2 สูงกวาปริญญาตร ี  

4. ประสบการณในการปฏบิัติงาน 

   4.1 นอยกวา 10 ป 

   4.2 ระหวาง 10 – 20 ป 

   4.3 มากกวา 20 ป 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั ้งนี้ ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 7 คน ครูจำนวน 551 คน 

รวมท้ังสิ้น 558 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 558 คน ใชตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcies & 

Morgen, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สำหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 จากนั้นดำเนินการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) จำแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา และครู รวมท้ังสิ้น 226 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (Check List) 

เพื่อทราบถึงตัวแปรตน ท่ีไดกำหนดไว คือ เพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต มี 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 2) ดาน
การริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 3) ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 4) ดานการเปน
ผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได และ 5) ดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ  

ตอนท่ี 3 เพื่อหาขอเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

การหาคุณภาพเครื่องมือนำแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
รวมถึงขอเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแกไข จากนั้นนำเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) เชิงเนื้อหา (Content validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามตาม
วัตถุประสงค (Index of Items Objective Congruence: IOC) และนําเครื่องมือท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงแลวไป
ทดลองใช (Try out) กับบุคลากรในสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื ่อมั ่น 0.98         

ซึ่งถือวาแบบสอบถามนี้มีความเชื่อได สามารถนำไปเก็บขอมูลจริงตอไป 

  การวิเคราะหขอมูล เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำแนกตาม เพศ สถานภาพ และวุฒิการศึกษาโดยใชการทดสอบคาที 

(t-test Independent Samples) และเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำแนกตาม ประสบการณในการปฏิบัติ โดยใช
การทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนรายกลุม (One-Way-Analysis of Variance : ANOVA) 

โดยทำการทดสอบรายคู 
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ผล/สรุปผล 
 1. การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความยืดหยุนและการปรับตัว ไดแก            

มีระบบและดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตามงานที่ไดรับ มอบหมาย มีการจัดระบบงานตามแผนและวัฒนธรรมของ
ทางราชการ ดานทักษะทางสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ไดแก มีทักษะการใช ICT ผานสังคมออนไลนในการ
ติดตอประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงาน มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการและ
ใหบริการ ดานการริเริ ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ไดแก การสงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการปฏิบัติงาน การมีความรู ความสามารถและทักษะดานเทคโนโลยี ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและ
รับผิดชอบเชื่อถือได ไดแก มีการสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ ติตาม กำกับ ประเมินผล แ ละ
ประเมินผลการดำเนินงาน และดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ ไดแก มีความสามารถในการแกปญหาและความ
ขัดแยงโดยใชความคิดเชิงกลยุทธ และปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยรวม  
การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 

ในศตวรรษที่ 21 X S.D. แปลผล 

 ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 
 ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 
 ดานทักษะทางสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 

 ดานการเปนผสูรางหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได 

 ดานภาวะผนูำและความรับผิดชอบ 

4.53  

4.38 

4.41 

4.11 

4.09 

0.50 

0.59 

0.44 

0.29 

0.22 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.31 0.31 มาก 
2. การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามเพศ และสถานภาพ ไดแก 

ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได จำแนกตามวุฒิการศึกษา ไดแก ดานความยืดหยุนและการ
ปรับตัว ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง และดานทักษะทางสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม และ
จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ไดแก ดานความยืดหยุนและการปรับตัว ดานการริเริ่มสรางสรรคและ
การเปนตัวของตัวเอง ดานทักษะทางสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม และดานการเปนผูสรางหรือผลิตและ
รับผิดชอบเชื่อถือได แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 2-5 
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ตารางที่ 2 ผลการสรุปเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำแนกเพศ 

การบริหารสถานศึกษา 
ที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 

เพศ N Mean S.D. t sig 

ดานความยืดหยุนและการปรับตัว ชาย 86 4.54 0.50 0.060 0.952 

หญิง 140 4.53 0.51   

ดานการริเร่ิมสรางสรรคและ 
การเปนตัวของตัวเอง 

ชาย 86 4.36 0.59 0.342 0.733 

หญิง 140 4.39 0.60   

ดานทักษะทางสังคมและทักษะ 
ขามวัฒนธรรม 

ชาย 86 4.39 0.46 0.617 0.538 

หญิง 140 4.43 0.43   

ดานการเปนผสูรางหรือผลิตและ
รับผิดชอบเชื่อถือได 

ชาย 86 4.05 0.27 2.456* 0.015 

หญิง 140 4.15 0.30   

ดานภาวะผนูำและความรับผิดชอบ ชาย 86 4.12 0.24 1.539 0.125 

หญิง 140 4.07 0.20   

รวม ชาย 86 4.29 0.31 0.520 0.604 
 หญิง 140 4.31 0.32   

 

ตารางที่ 3 ผลการสรุปเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามสถานภาพ  

การบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 

สถานภาพ N Mean S.D. t sig 

ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 
ผูบริหาร 7 4.65 0.51 0.666 0.506 

ครู 219 4.52 0.50   

ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปน
ตัวของตัวเอง 

ผูบริหาร 7 4.58 0.58 0.910 0.364 

ครู 219 4.37 0.59   

ดานทักษะทางสังคมและทักษะขาม
วัฒนธรรม 

ผูบริหาร 7 4.70 0.48 1.695 0.091 

ครู 219 4.41 0.44   

ดานการเปนผสูรางหรือผลิตและ
รับผิดชอบเชื่อถือได 

ผูบริหาร 7 4.35 0.20 3.043* 0.019 

ครู 219 4.11 0.29   

ดานภาวะผนูำและความรับผิดชอบ 
ผูบริหาร 7 4.15 0.22 0.735 0.463 

ครู 219 4.09 0.22   

รวม ผูบริหาร 7 4.49 0.32 1.558 0.121 
 ครู 219 4.30 0.31   
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ตารางที่ 4 ผลการสรุปเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามวุฒิการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 

วุฒิการศึกษา N Mean S.D. t sig 

ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 
ปริญญาตรี 132 4.34 0.54 8.440* 0.000 

สูงกวาปริญญาตรี 94 4.80 0.26   

ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการ
เปนตัวของตัวเอง 

ปริญญาตรี 132 4.16 0.63 7.655* 0.000 

สูงกวาปริญญาตรี 94 4.68 0.37   

ดานทักษะทางสังคมและทักษะ
ขามวัฒนธรรม 

ปริญญาตรี 132 4.23 0.46 9.557* 0.000 

สูงกวาปริญญาตรี 94 4.68 0.23   

ดานการเปนผสูรางหรือผลิตและ
รับผิดชอบเชื่อถือได 

ปริญญาตรี 132 4.11 0.30 0.096 0.924 

สูงกวาปริญญาตรี 94 4.12 0.27   

ดานภาวะผนูำและความ
รับผิดชอบ 

ปริญญาตรี 132 4.09 0.19 0.362 0.718 

สูงกวาปริญญาตรี 94 4.10 0.24   

รวม ปริญญาตรี 132 4.19 0.33 8.432* 0.000 
 สูงกวาปริญญาตรี 94 4.47 0.17   

 
ตารางที่ 5 ผลการสรุปเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 
การบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 

SS df MS F sig 

ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 
ระหวางกลุม 7.613 2 3.806 17.210** 0.000 

ภายในกลุม 49.321 223 0.221   

รวม 56.934 225    

ดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 
ระหวางกลุม 8.638 2 4.319 13.484** 0.000 

ภายในกลุม 71.431 223 0.320   

รวม 80.069 225    

ดานทักษะทางสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 
 ระหวางกลุม 5.305 2 2.652 14.998** 0.000 

 ภายในกลุม 39.436 223 0.177   

 รวม 44.740 225    
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การบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 

SS df MS F sig 

ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได   

 ระหวางกลุม 0.606 2 0.303 3.521** 0.031 

 ภายในกลุม 19.182 223 0.086   

 รวม 19.788 225    

ดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ   

 ระหวางกลุม 0.041 2 0.021 0.422 0.656 

 ภายในกลุม 10.867 223 0.049   

 รวม 10.908 225    

รวม    

 ระหวางกลุม 2.886 2 1.443 16.746** 0.000 

 ภายในกลุม 19.216 223 0.086   

 รวม 22.103 225    

  3. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบวา  
 3.1 ดานความยืดหยุนและการปรับตัว การบริหารควรมีระบบ และการดำเนินการ ตรวจสอบ 

ติดตามงานท่ีไดรับมอบหมาย มีการจัดระบบงานตามแผนและวัฒนธรรมของทางราชการ เห็นความสำคัญในการเขา
รวมกิจกรรมของชุมชนและสังคม ใหความยุติธรรมแกเพื่อนรวมงานทุกระดับ และสงเสริมใหบุคลากร มีปฏิสัมพันธท่ี
ติดตอกันรูจักการปรับตัวเขาหากัน 

 3.2 ดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง การบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน มีความรู ความสามารถและทักษะดานเทคโนโลยี เปนแบบอยางในการนำแนวคิดใหม
มาใชในการบริหารการศึกษา และกระตุน สงเสริมใหบุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคและกลาแสดงออก 

 3.3 ดานทักษะทางสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม การบริหารควรมีทักษะการใช ICT ผานสังคม
ออนไลนในการติดตอประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงาน มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการ
บริหารจัดการและใหบริการ ยอมรับขอแตกตางทางวัฒนธรรมของบุคคลในองคกร และใหคำแนะนำในการใช
เทคโนโลยีกับบุคลากรในองคกรได  

 3.4 ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได การบริหารควรมีการสรางขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ ติตาม กำกับ ประเมินผล และประเมินผลการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำป และใชขอมูลผลการประเมินและผลการวิจยัในการพฒันา
หรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
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 3.5 ดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ การบริหารควรมีความสามารถในการแกปญหาและ
ความขัดแยงโดยใชความคิดเชิงกลยุทธ มีการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุ จริต รูจักเสียสละประโยชนสวนตน
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม มีความสามารถในการปกครองและบังคับบัญชาผูรวมงาน และสามารถวิเคราะหปจจัย
และผลกระทบท่ีเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและพัฒนาการศึกษา 
 
อภิปรายผล 
 1. การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดภูเก็ต พบวา ดานความยืดหยุนและการปรับตัว เปนตัวแปรสำคัญสำหรับการบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 และตองมีระบบและดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตามงานที่ไดรับ มอบหมาย มีการจัด
ระบบงานตามแผนและวัฒนธรรมของทางราชการ ดานทักษะทางสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ตองมีทักษะการใช 

ICT ผานสังคมออนไลนในการติดตอประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงาน มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาการบริหารจัดการและใหบริการ ดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง  ตองมีการสงเสริมให
บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน การมคีวามรูความสามารถและทักษะดานเทคโนโลยี ดานการ
เปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได ตองมีการสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ ติดตาม 

กำกับ ประเมินผล และประเมินผลการดำเนินงาน และดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ ตองมีความสามารถใน
การแกปญหาและความขัดแยงโดยใชความคิดเชิงกลยุทธ และปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต สอดคลองกับ
งานวิจัยของ นริศสรา บุญสะอาด (2563) พบวา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงคามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหานอย คือ ทักษะความสนใจใครรูมีจินตนาการ ทักษะความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะ
การเรียนรูขามวัฒนธรรมและการสนใจตอโลก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณการแกปญหา ทักษะดาน
คอมพิวเตอรและการรูเทาทันเทคโนโลยีทักษะในการสื่อสารและรวมมือ และทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะ
ประกอบการ และสอดคลองกับงานของ ปทมา ประทุมสุวรรณ (2562) พบวา ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยคือ ทักษะการทำงานเปนทีม ทักษะการแกปญหา ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร และทักษะการกระตุนจูงใจ และผูบริหารควรเปนผูท่ีกาวทัน
เทคโนโลยี เปนผูนำในการกระตุนใหครูทำงานรวมกัน รับฟงขอเสนอแนะในการแกปญหา ใหโอกาสครูเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะท่ีดีในการสื่อสาร และมีวิธีการกระตุนจูงใจครูใหพัฒนางานไปสูแนวทางท่ี
ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ สถานภาพ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

ทั้งดานความยืดหยุนและการปรับตัว ดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ดานทักษะทางสังคมและ
ทักษะขามวัฒนธรรม และดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ มณฑาทิพย นามนุ (2561) 

พบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

 

จำแนกตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ ศรสวรรค บุญณกรณชัย 

(2561) พบวา ความคิดเห็นของครู ท่ีมีตอภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนทวีธาภิเศก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำแนกตามเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

ท้ังโดยรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน สวนวุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีการบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดย
ภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเฉพาะดานความยืดหยุนและการปรับตัว ดานการ
ริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง และดานทักษะทางสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม และดานการเปน
ผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได สอดคลองกับงานวิจัยของ วิศวะ ผลกอง (2562) พบวา ภาวะผูนำทาง
วิชาการ ในศตวรรษท่ี21ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จำแนกตามตำแหนงและขนาดโรงเรียน พบวา ภาวะผูนำ
ทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ี
ระดับ .01 และสอดคลองกับการศึกษาของ  
 3. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบวา การบริหารควรมีระบบ และการดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตามงานท่ีไดรับ
มอบหมาย มีการจัดระบบงานตามแผนและวัฒนธรรมของทางราชการ ควรสงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการปฏิบัติงาน มีความรู ความสามารถและทักษะดานเทคโนโลยี ควรมีทักษะการใช ICT ผานสังคม
ออนไลนในการติดตอประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงาน  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการ
บริหารจัดการและใหบริการ มีการสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ ติตาม กำกับ ประเมินผล และ
ประเมินผลการดำเนินงาน และมีความสามารถในการแกปญหาและความขัดแยงโดยใชความคิดเชิงกลยุทธ  มีการ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต รูจักเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม มีความสามารถใน
การปกครองและบังคับบัญชาผูรวมงาน และสามารถวิเคราะหปจจัยและผลกระทบที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและ
พัฒนาการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ โยธิน นิลคช (2561) พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

จะตองมีทักษะความรู มีความรูเชิงทฤษฎีที่เปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาองคกรแลวยังตองพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ 
บทบาทหนาที่ คุณธรรมและประสบการณทางการบริหารการศึกษารวมไปถึงเพื ่อการเปนผูนําและสรางความ
เปลี่ยนแปลงในองคการท่ีจะนําพาไปสูการพัฒนาคุณภาพ สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาขับเคลื่อนและพัฒนาสนาน
ศึกษาใหประสบผลสำเร็จบรรลุตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาการศึกษาในยุค
ศตวรรษท่ี 21 สามารถสนองตอบตอการแขงขันและทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคการใหมีคุณภาพ สรางภาพลักษณที่ดีใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค และ
สอดคลองกับงงานวิจัยของ สิริพร ราศรี (2563) พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตองมีดานความซ่ือสัตย
และคุณธรรม ดานการเปนนักคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค ดานการมีวิสัยทัศน ดานการสรางเครือขายชุมชน ดาน
มุงมั่นและพากเพียร ดานการสื่อสารและทักษะการใชเทคโนโลย ีและสอดคลองกับงานวิจัยของ พรชัย ไกรศร เจียมทอง 
(2561) พบวา แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาดาน
ภาษาเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยี 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

จากผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดภูเก็ต พบวา ดานความยืดหยุนและการปรับตัว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งการบริหารสถานศึกษาตองมีระบบ
และการดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย มีการจัดระบบงานตามแผนและวัฒนธรรมของทาง
ราชการ และเห็นความสำคัญในการเขารวมกิจกรรมของชุมชนและสังคม และดานทักษะทางสังคมและทักษะขาม
วัฒนธรรม มีทักษะการใช ICT ผานสังคมออนไลนในการติดตอประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงาน มีทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการและใหบริการ และการยอมรับขอแตกตางทางวัฒนธรรมของ
บุคคลในองคกร 

2. การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดภูเก็ต พบวา ปจจัยสวนบุคคลของการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ไดแก วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีการ
บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต 

แตกตางกัน ซึ่งวุฒิการศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาตรี จะมีการวางแผนการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษ
ท่ี 21 ไดงาย และสวนใหญเปนครูท่ีมีมีประสบการณการทำงานมากกวา 20 ป ทำใหมีความรูและประสบการณใน
การทำงานมากข้ึน 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคนควาครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

2. ควรศึกษาเกี ่ยวกับกระบวนการในการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 

3. ควรศึกษาความสำเร็จของการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 
4. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีสงผลตอการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนมัธยมท้ังหมด 
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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานและเปรียบเทียบภาวะผูนำดิจิทัล

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำดิจิทัลการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
และประสบการณการทำงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูผูสอน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี ปการศึกษา 2563 จำนวน 159 คน ไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยาง อยางงาย (Simple Random Sampling) 

ตามตารางของเครซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 อางอิงใน ธีระวุฒิ เอกะกุล (2543 : 42) เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที ผลการวิจัย พบวา  

1. ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

2. ครูผูสอนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพศชาย เพศหญิง ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกวา
ปริญญาโทและต้ังแตปริญญาโทข้ึนไป และประสบการณในการทำงาน 1-5 ป และประสบการณในการทำงานต้ังแต
5 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นในเร่ืองภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  โดยรวมและรายดาน            

ไมแตกตางกัน 

 

คำสำคัญ : ภาวะผูนำดิจิทัล, การบริหารงาน, ภาวะผูนำการบริหารงาน 
 

Abstract
This research aims to A study of digital leadership, administration and comparison 

of digital leadership of school administrators. Under the Office of Education, Prachinburi 
Province To compare the digital leadership, administration of school administrators Under 
the Office of Education, Prachinburi Province, classified by gender, educational level and 
work experience The sample group used in this research was 159 teachers under the 
Prachinburi Provincial Office of Education, academic year 2020, obtained by random 
sampling. Simple random sampling according to the tables of Krejcie and Morgan (Krejcie 
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and Morgan. 1970, referenced in Theerawut Ekakul (2000: 42). The research instrument was 
a 5-scale estimation scale. Level (Rating Scale) statistics used in data analysis are percentage, 
mean, standard deviation. and test the T value. The results of the research found that

1. Teachers have opinions on digital leadership and administration of educational 
institutions administrators, Office of Education, Prachinburi Province. Overall, it's at a high level.

2. Teachers under the Office of Education, Prachinburi Province, male and female, 
with education lower than a master's degree and from a master's degree or higher. and 1-5
years of work experience and 5 years of work experience with opinions on digital 
leadership, administration of educational institution administrators Overall and each aspect 
is not different.

Keywords : Digital Leadership, Administration, Management leadership
 
บทนำ 

เปนท่ียอมรับกันแลววา ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเขามาเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงาน 

โดยเฉพาะกับผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ท่ีจำเปนจะตองรูจักทักษะดิจิทัลท่ีตองนำมาใชในการเปน
ผูนำ ซึ่งถือเปนเครื่องมือและวิธีการสำคัญในการทำงานในยุคดิจิทัล การเปนผูนำในการเปลี่ยนแปลงท่ีทำหนาท่ีเปน
ท่ีปรึกษาใหกับครูผูสอนและผูเรียนในยุคดิจิทัล กระตุนความตองการเรียนรู และการสรางนวัตกรรมดิจิทัล 

ตลอดจนเปนผูอำนวยความสะดวก และเปนผูแนะนำแกครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล สอดคลอง 
จันทนา แสนสุข (2559) ท่ีกลาววาภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสำคัญท่ีสงผลตอความสำเร็จ
หรือความลมเหลวของสถานศึกษา ถาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนำ ดิจิทัลสูง ก็จะไดเปรียบในการแขงขันท่ีจะ
นำไปสูการบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายไดอยางยั่งยืน สามารถบริหารการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดรับกับ
เปาหมายและทิศทางการเปลี่ยนแปลง 

 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในยุคดิจิทัลสงผลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอพฤติกรรม
ในการใชชีวิตรวมถึงการเรียนรู โลกแหงการเรียนรูไดพัฒนาไปอยางมากจากการท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตและการพัฒนา
ของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งระบบเครือขายความรูออนไลนมีการขับเคลื่อนอยางเห็นไดชัด ระบบอินเตอรเน็ตจะมี
บทบาทมากข้ึนจะชวยใหคนท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลความเจริญสามารถเขาถึงความรูได ในขณะท่ีการเรียนรูในพื้นท่ีท่ี
ไดปฏิบัติจริงซึ่งยังเปนสวนสำคัญท่ีชวยพัฒนาเสริมทักษะดานตางๆ ในหลากหลายมิติขอมูลองคความรูตางๆ ในปจจุบัน
ไมไดหาไดเพียงในหองเรียนอยางเดียว รูปแบบการเรียนรูและชองทางใหมๆ ไดถูกพัฒนาข้ึนอยางมากมาย ไมวาจะ
เปนจากภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือแมกระท่ังบุคคลท่ัวไปท่ีมีการแชรขอมูลองคความรู นำองคความรูของตนเองมา
สรางรายได เกิดคอรสเรียนรูทางชองทางออนไลนและออฟไลนในรูปแบบตามแตท่ีคนสนใจเฉพาะดาน (Customized) 

ซึ่งทำใหคนท่ัวไปสามารถเขาถึงองคความรูไดงายข้ึน พัฒนาทักษะไดตรงตามท่ีตนเองสนใจ  

จากผลการสำรวจของสถาบันมูลนิธิคีนันแหงเอเซีย พบวา การแพรระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 

สงผลใหนักเรียนไทยกวา 15 ลานคนตองหยุดเรียนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งสงผลกระทบดานการศึกษาท่ีสำคัญ 

3 ประการ ดังนี้ ประการท่ี 1 เกิดความเหลื่อมล้ำและไมเทาเทียมทางการศึกษา เชน โอกาสการเขาถึงระบบการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ ชองวางระหวางโอกาสเขาถึงการศึกษา และความพรอมทางดานอุปกรณรองรับการเรียนเพิ่มมากข้ึน
อยางชัดเจน ประการท่ี 2 คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนจากสถานการณดังกลาวทำใหมีประสิทธิภาพลดลง 
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สถานการณท่ีเกิดข้ึนเปนการเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหันท่ีทำใหทุกภาคสวนและประชาชนไมสามารถปรับตัวไดทัน 

รวมท้ังอุปกรณการเรียนการสอนท่ีมีอยูในโรงเรียนท้ังของรัฐและเอกชน ไมสามารถดำเนินการไดอยางทันทวงที 

รวมท้ังการเรียนการสอนไมสามารถกลับมาเหมือนเดิมได จึงทำใหประสิทธิภาพการเรี ยนการสอนลดนอยลง           
ในหาทางกลับกันทุกภาคสวนตองหาแนวทางแกไขใหสอดคลองกับสถานการณใหมหรือวิถีใหม ( new normal) 

และประการสุดทาย คือ ระบบสงเสริมและสนับสนุนการสอนออนไลนของครูยังไมเพียงพอ ผูเกี่ยวของทุกคน
ตระหนักดีในความเปนแมพิมพของชาติ มีความมุงมั่นและอยากมีสวนรวมท่ีสำคัญที่ไดชวยสรางคนใหมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี โดยเฉพาะในดานวิชาการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประกาศแบบเรงดวนไมสามารถปฏิบัติไดทัน และมีสภาพ
ความเปนอยูท่ีลำบาก เปนตน ซึ่งผูนำทางวิชาการจะตองมีการบริหารจัดการและเตรียมรับมือกับทุกสถานการณท่ี
เกิดข้ึน (จินดา ศรีญาณลักษณ, 2564 : 365-373; อางอิงจาก สถาบันมูลนิธิคีนัน. 2562 : 1-3) 

ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล จากความเจริญกาวหนา
ของเทคโนโลยี การจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีผานมาอาจจะไม เหมาะสมกับการสรางพลเมืองในยุคดิจิทัล ความทา
ทายท่ีควรตระหนักก็คือ ผูบริหาร สถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงหรือไม และจะใช
ประโยชน จากเทคโนโลยีเพื่อการบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนไปอยางไร เปาหมายหลักในการ
จัดการศึกษาในยุคดิจิทัลจึงควรเปนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียน มีความรู แลวตอยอดองคความรูดวยความคิด
สรางสรรค (สุกัญญา แชมชอย, 2561) ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนตนแบบท่ีดีในการทำงานดวยดิจิทัล ท้ังใน
เร่ืองความคิด ความเปนผูนำและพฤติกรรม สามารถสรางทีมผูนำการเปลี่ยนแปลงท่ีมองปญหาแบบ องครวม 

(Holistic View) โดยคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา สามารถออกแบบ สถานศึกษาใหเปนโรงเรียนดิจิทัล 

(Future Design) โดยเริ่มจากการวิเคราะห สภาพโรงเรียนในปจจุบันเปรียบเทียบกับโรงเรียนดิจิทัลในอนาคต 

รวมกับครูผูสอน บุคลากรในโรงเรียน ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย ในการกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมาย สูการ
เปนโรงเรียนดิจิทัล การกำหนดงานหลักของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและ ยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา 
การปรับโครงสรางองคกรและวิธีการบริหารจัดการท่ี เหมาะสมกับโรงเรียนดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการบริหารบุคคล
ใหมีความรู ทักษะ ความสามารถดานดิจิทัล สงเสริมและสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา            

สูโรงเรียนดิจิทัล และการใชดิจิทัลในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน ท้ังนี้เพื่อลด ความซ้ำซอนในการทำงานในทุก ๆ 

งานและใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและ
วิสัยทัศน จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนำดิจิทัล
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำผลการวิจัยท่ีไดไป
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิง รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการซึ่งจะสงผลเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

  

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปราจีนบุรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปราจีนบุรี จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน 
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สมมุติฐาน 
 ภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน แตกตางกัน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาภาวะผูนำดิจิทัล (Digital Leadership) ของ Elliott (2017), National Educational Technology 

Standards for Administrators : NETS-A, 2009) (STE, 2009) อางใสุกัญญา แชมชอย, (2558) ; ณัฐวุฒิ พงศสิริ 
(2560) และ ปกรณ ลี้สกุล (2561) สรุปภาวะผูนำดิจิทัลท่ีสำคัญ ไดดังนี้  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเร่ืองภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบดวยเนื้อหา 5 ดาน คือ 1) การมีวิสัยทัศน 2) การ
เปนผูใชงานดิจิทัลไดอยางคลองแคลว 3) ความสามารถ ในการนำขอมูลมาใช และ4) ความเขาใจในความรูและ
ทักษะความสามารถของคนในองคกร และ 5) การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในโลกดิจิทัล เปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนำผลการศึกษา ไดนำความรูท่ีไดมาสรางแบบสอบถาม 

โดยขอคำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษา 
2. สรางเครื่องมือตามกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบดวยเนื้อหาตามตัวแปรตาม ท้ังหมด 5 ดาน ดังนี้         

1) การมีวิสัยทัศน 2) การเปนผูใชงานดิจิทัลไดอยางคลองแคลว 3) ความสามารถ ในการนำขอมูลมาใช 4) ความเขาใจ    
ในความรูและทักษะความสามารถของคนในองคกร และ5) การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในโลกดิจิทัล 

3. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

3.1 นำเครื่องมือท่ีปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content 

Validity) หรอืความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทท่ีกำหนดไว โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC (Index Of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC สุวิมล ติรกานันท (2550 : 137) 

อางถึงใน ประยูร อิ่มสวาสด์ิ (2552 : 74) โดยใชสูตรดังนี้  

ตัวแปรตาม  
1) การมีวิสัยทัศน  

2) การเปนผูใชงานดิจิทัลไดอยางคลองแคลว  
3) ความสามารถ ในการนำขอมูลมาใช  

4) ความเขาใจในความรูและทักษะ ความสามารถ
ของคนในองคกร  
5) การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในโลกดิจิทัล 

ตัวแปรตน 
 1. เพศ  

 2. ระดับการศึกษา  
 3. ประสบการณการทำงาน  
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 เมื่อ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงค 

  ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทุกคน 

  N หมายถึง จานวนผูทรงคุณวุฒ ิ

ไดคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 

4. นำเครื่องมือไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลวนำผลการทดลอง
มาใชคำนวณเพื่อหาคาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient Method)         

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.95 

5. นาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือและมีความสมบูรณไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ ภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม 

ดาน 
ภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงาน 

ของผูบริหารสถานศึกษา  SD ระดับ อันดับที่ 

1 ดานการมีวิสัยทัศน 4.23 .576 มาก 4 

2 ดานการเปนผูใชงานดิจิทัลไดอยางคลองแคลว 4.25 .563 มาก 2 

3 ดานความสามารถ ในการนำขอมูลมาใช 4.24 .560 มาก 3 

4 ดานความเขาใจในความรูและทักษะ 

ความสามารถของคนในองคกร 
4.23 .599 มาก 5 

5 ดานการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในโลกดิจิทัล 4.29 .546 มาก 1 

รวม 4.24 0.568 มาก - 
  

จากตารางท่ี 1 ครูผูสอนมีความคิดเห็นดานภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปนอย
พบวา อันแรก คือ ดานการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในโลกดิจิทัล รองลงมา คือ ดานการเปนผูใชงานดิจิทัลไดอยาง
คลองแคลว ดานความสามารถ ในการนำขอมูลมาใชดานการมีวิสัยทัศน และอันดับสุดทาย ดานความเขาใจใน
ความรูและทักษะความสามารถของคนในองคกร 

ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทำงาน 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 
ครูผูสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จำแนกตามเพศ 

ดาน 
ภาวะผูนำดิจิทัลการ

บริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา 

ชาย หญิง 
t p 

 SD  SD 

1 ดานการมีวิสัยทัศน 4.28 .578 4.21 .577 .586 .948 

2 ดานการเปนผูใชงานดิจิทัลได
อยางคลองแคลว 

4.25 .672 4.25 .537 .027 .253 

3 ดานความสามารถ ในการนำ
ขอมูลมาใช 

4.27 .540 4.23 .567 .379 .561 

4 ดานความเขาใจในความรูและ
ทักษะ ความสามารถของคนใน
องคกร 

4.31 .633 4.21 .591 .797 .872 

5 ดานการสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรูในโลกดิจิทัล 

4.38 .589 4.27 .536 1.011 .959 

รวม 4.30 0.536 4.24 0.496 0.539 0.619 
จากตารางท่ี 2 พบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีมีเพศชายและเพศหญิงมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ทุกดานไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จำแนกตามระดับการศึกษา 

ดาน 
ภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ต่ำกวาปริญญา
โท 

ต้ังแตปริญญาโท
ขึ้นไป t p 

 SD  SD 

1 ดานการมีวิสัยทัศน 4.19 .527 4.31 .666 .948 .583 

2 ดานการเปนผูใชงานดิจิทัลไดอยาง
คลองแคลว 

4.18 .541 4.40 .587 .253 .027 

3 ดานความสามารถ ในการนำขอมูล
มาใช 

4.16 .554 4.40 .543 .561 .379 

4 ดานความเขาใจในความรูและ
ทักษะ ความสามารถของคนใน
องคกร 

4.13 .604 4.46 .526 .872 .797 

5 ดานการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ในโลกดิจิทัล 

4.23 .489 4.41 .640 .959 1.011 

รวม 4.18 0.476 4.40 0.521 0.909 0.490 
จากตารางท่ี 3 พบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกวา

ปริญญาโท และต้ังแตปริญญาโทข้ึนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต่ำกวาปริญญาโทและต้ังแตปริญญาโทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาทุกดานไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จำแนกตามประสบการณการทำงาน 

ดาน 
ภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ต้ังแต 1-5 ป มากกวา 5 ป ขึ้น
ไป t p 

 SD  SD 

1 ดานการมีวิสัยทัศน 4.20 0.524 4.27 0.645 -0.756 0.76 

2 ดานการเปนผูใชงานดิจิทัลได
อยางคลองแคลว 

4.21 0.524 4.32 0.614 -1.1156 0.166 

3 ดานความสามารถ ในการนำ
ขอมูลมาใช 

4.18 0.561 4.31 0.554 -1.425 0.663 

4 ดานความเขาใจในความรูและ
ทักษะ ความสามารถของคน 

ในองคกร 

4.14 0.605 4.36 0.570 -2.2296 0.441* 

5 ดานการสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรูในโลกดิจิทัล 

4.21 0.549 4.40 0.526 -2.189 0.417* 

รวม 4.19 0.485 4.33 0.512 -1.768 0.296 
จากตารางที่ 4 พบวา พบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีมีประสบการณใน

การทำงานต้ังแต 1-5 ปและมากกวา 5 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี ท่ีมีประสบการณในการทำงานต้ังแต 1-5 ปและมากกวา 5 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำดิจิทัล
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานความเขาใจในความรูและทักษะความสามารถ
ของคนในองคกร และดานการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในโลกดิจิทัลแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการทำงานมากกวา 5 ปข้ึนไปมีคาเฉลี่ยมากกวาครูผูสอนท่ีมีต้ังแต 1-5 ป 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

2. ครูผูสอนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพศชาย เพศหญิง ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกวา
ปริญญาโทและต้ังแตปริญญาโทข้ึนไป และประสบการณในการทำงาน 1-5 ป และประสบการณในการทำงานต้ังแต
5 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นในเรื่องภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
ผูวิจัยขอนำเสนอประเด็นสำคัญมาอภิปรายผลดังน้ี  

1. ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก ผูบริหารมีการสรางสรรคนวัตกรรมใหม
ใหมอยางตอเนื่อง และ กระตุนผูใตบังคับใหเกิดความคิดสรางสรรคสิ่งใหมและการคิดนอกกรอบในทำงานให
ประสบความสำเร็จ ตลอดจนมีการสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคลากร คิดหาวิธีท่ีแปลกใหม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มณีรัตน สุดเต และคณะ (2563) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำทางวิชาการในยุคดิจิทัลของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการในยุคดิจิทัล ในภาพรวมอยูใน ระดับมาก แนวทางภาวะผูนำทางวิชาการใน
ยุคดิจิทัล ดานการวางแผนงานวิชาการ ผูบริหารควรมีการสำรวจและสอบถามความตองการใชเทคโนโลยีเพื่อนำไป
การจัดการเรียนการ สอนของครูชี้ใหครูตระหนักถึงความสำคัญของการใชเทคโนโลยี  สงเสริมใหครูมีการพัฒนา 
ตนเองอยูเสมอ ดานการบริหารจัดการ ผูบริหารสรางระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีชวยในการ
จัดเก็บขอมูลใหมีความถูกตอง ทันสมัยและมีชองทางเขาถึงอยาง หลากหลาย ดานการสงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ ผูบริหารควรมีการทำ SWOT จากนั้นมา กำหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธตามสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา สรางความรวมมือ ระหวางโรงเรียนและชุมชน จัดบรรยากาศการเรียนรูใหเอ้ืออำนวย สนับสนุนเร่ือง
ของ เทคโนโลยี ดานการนิเทศ ผูบริหารควรควรมีการสังเกตการสอนของครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการประชุม
ชี้แจงเกี่ยวกับจุดเดนของการสอนท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียน  การสอน และ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฏฐณิชา พรปทุมชัยกิจ และคณะ (2564) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหาร
สถานศึกษา พบวา ดานการมีวิสัยทัศน ผูบริหารควรกำหนดวิสัยทัศนท่ีชัดเจน สอดคลองกับบริบทโรงเรียน และ
สามารถปฏิบัติไดจริง ดานการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาระดับมืออาชีพ ผูบริหารควรสนับสนุนใหมีการอบรมการใชเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน และดานการเปนพลเมืองในยุคดิจิทัล ผูบริหารควรเปดรับเทคโนโลยีใหม และเปนแบบอยางท่ีดีในการใช
เทคโนโลย ี

2. ครูผูสอนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพศชาย เพศหญิง ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกวา
ปริญญาโทและต้ังแตปริญญาโทข้ึนไป และประสบการณในการทำงาน 1-5 ป และประสบการณในการทำงานต้ังแต
5 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นในเรื่องภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจาก ครูผูสอนท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงานแตกตางมีการเรียนรูเพื่อ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา และเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก 

ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษามีการความสำคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นวัตกรรมการเรียนรูแบบใหมๆ 

เนื่องจากการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นวัตกรรมการเรียนรูแบบใหมๆจะสามารถชวยในการพัฒนา การ
เรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐณิชา พรปทุมชัยกิจ และคณะ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 
 

(2564) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ศรีสะเกษ ยโสธร ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ พบวา โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน  และ จำแนกตามประสบการณการทำงาน  พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  และ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรีรัตน รอดพน และคณะ (2564) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหาร
โรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูตอระดับภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารโรงเรียนประชารัฐ  สังกัดสำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ ในการทำงาน พบวา มีความคิดเห็นไม
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้ 
จากการศึกษาภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปราจีนบุรี ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการวิเคราะหสถานการณตางๆในการบริหารงานดิจิทัลดานความเขาใจใน
ความรูและทักษะความสามารถของคนในองคกร เพื่อสงเสริมใหครูไดรับการเรียนรูและพัฒนาตนเองท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา พรอมสนับสนุนครูไดรับการศึกษาตอในระดับสูง 

2. ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลตอการบริหารงานดิจิทัลในสถานศึกษา สามารถวิเคราะหสถานการณ
ตางๆ ในการบริหารงานดิจิทัลไดอยางถูกตองรวดเร็ว และ นำมาพัฒนาแหลงเรียนรูใหมๆ ใหสอดคลองกับการ
แปลกเปลี่ยนของสังคมอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความสามารถในดานการสรางนวัตกรรมในการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ  

อยางตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาปญหาอุปสรรค และ แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. ควรศึกษาภาวะผูนำดิจิทัลการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรีเกี่ยวกับปจจัยดานอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนำมาเปนแนวทางใน
การพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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ภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงกลุมโรงเรียนขุนยวม -แมเงา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
 
Situational Leadership of School Administrators in Khun Yuam-Mae Ngao School 
Group under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1
 
ผูวิจัย   วีรชาติ วรรณมณี 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ สุภิสิงห 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขต

พื้นที่สูงกลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 2) เพื่อ
ศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงกลุมโรงเรี ยน
ขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ประชากรคือครู จำนวน 88 คน 

เปนผูตอบแบบสอบถาม และผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงกลุมโรงเรียนขุนยวม -แมเงา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 รวมสถานศึกษาท้ังสิ้น 8 แหง จำนวนผูอำนวยการโรงเรียน 8 คน 

และรองผูอำนวยการโรงเรียน 1 คน เปนผูตอบแบบสัมภาษณ ไดมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 และแบบสัมภาษณ สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการสรุปประเด็น ผลการวิจัย
พบวา 1) ภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที ่สูงกลุมโรงเรียนขุนยวม -แมเงา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ผูนำแบบใหมีสวนรวมอยูระดับมากที่สุด รองลงมา ผูนำแบบแบงงาน ผูนำ
แบบคอยใหความชวยเหลือ ผูนำแบบใหงานสำเร็จ และผูนำแบบสั่งใหทำ ตามลำดับ 2) ขอเสนอแนะภาวะผูนำเชิง
สถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูงกลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน ใหความไววางใจใน
การปฏิบัติงานแกครู ใหงานตามประสบการณและความสามารถของครู คอยใหความชวยเหลือแกปญหา และเปด
โอกาสใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

 

คำสำคัญ : ภาวะผูนำเชิงสถานการณ ผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา 
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Abstract
The objectives of this research were 1 )  to study the situational leadership of school 

administrators in Khun Yuam-Mae Ngao School Group under Mae Hong Son Primary 
Educational Service Area Office 1, 2) to study the recommendations for the development of 
the situational leadership of school administrators in Khun Yuam-Mae Ngao School Group 
under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1. The population consisted 
of 88 teachers as respondents and 8 school administrators and a deputy director of 8 schools 
in Khun Yuam-Mae Ngao School Group under Mae Hong Son Primary Educational Service 
Area Office 1 were interviewed, selected by purposive sampling. The instruments used were 
a five-rating scale questionnaire with a reliability of 0 . 9 2 and an interview form. Data was 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and issue summarization. The 
results of the research were as follows: The situational leadership of school administrators in 
Khun Yuam-Mae Ngao School Group under Mae Hong Son Primary Educational Service 
Area Office 1 was overall at a high level. When considering each aspect, sorted from highest 
to lowest as follows: 1) participant leaders were at the highest level, followed by work 
division leaders, supportive leaders, successful task leaders, and command leaders. 2 )  The 
recommendations for the development of the situational leadership of school administrators 
in Khun Yuam-Mae Ngao School Group under Mae Hong Son Primary Educational Service 
Area Office 1 were as follows: school administrators should have clear assignments; trust in 
the performance of teachers; assign tasks according to the teacher's experience and abilities; 
help solve problems; and provide opportunities for teachers to participate in decision-making 
or opinions on performance.

Key Word (s) : Situational Leadership, School Administrators, Khun Yuam-Mae Ngao 
School Group.

 

บทนำ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ไดกำหนดชัดเจนตามมาตรา 53 รัฐตองดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา
สิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็ก
เล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญาใหสมกับวัย (สำนักราชกจิจานุเบกษา, 2560 : 14) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 53 ระบุวาใหมี
องคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภา
วิชาชีพ ในกำกับของกระทรวง มีอำนาจหนาท่ีกำหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชพี 

กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา
และผูบริหารการศึกษา (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2556 : 26-27) และพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ไดกำหนดใหมีวิชาชีพครู มาตรฐาน จรรยาบรรณ ในวิชาชีพครู สำหรับบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะการกำหนดใหผูบริหารสถานศึกษาตองรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ การเปนตัวอยางท่ีดี
แกผูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้ เพื่อปองกันการหลงใหล ในอำนาจ การใชอำนาจไปในทางที่ผิดขาดคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบริหาร เนื่องจากพระราชบัญญัติบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
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ไดแบง การบริหารเปนเขตพื้นที่การศึกษาพรอมทั้งกระจายอำนาจ การบริหารไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด โดยใหสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล ตามมาตรา 35 เพื่อใหการบริหารการศึกษานั้นมี
ความคลองตัวมากยิ่งขึ้น จึงทำใหผูบริหารสถานศึกษามีอำนาจในการบริหารมากขึ้น นอกจากนั้ นคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติไดกำหนดตัวชี ้วัด ในมาตรฐานดานปจจัยหนึ่งวา ผูบริหารควรมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณเปนแบบอยางที่ดี (ดวงจันทร ประเคนคะชา รชฏ สุวรรณกูฏ และสุเทพ ทองประดิษฐ, 2546 : 132)  

กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการปฏิรูปการศึกษา มีนโยบายสำคัญหลายประการที่จะ
ขับเคลื่อนทำใหการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเจตนาที่จะสรางโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ใหทุกภาคสวนมี
บทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสูความสำเร็จ โดยเฉพาะการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนกลุมประชากรวัย
เรียนที่มากที่สุด และมีสถานศึกษากระจายอยูทั่วประเทศ สอดคลองกับแนวคิดของ (พรชัย เจดามาน และคณะ, 

2559 : 21) กลาววาผูอำนวยการสถานศึกษาเปนหัวหนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือวาเปนกุญแจแหงความสำเร็จ 
เพราะนอกจากจะปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแลว ผูอำนวยการสถานศึกษายังเปนจุดเชื่อมของ
นโยบายกับการปฏิบัติที่ใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด ซึ่งแนนอนวาผูอำนวยการสถานศึกษา นอกจากจะตองมี
คุณลักษณะที่ดี มีความรูความสามารถ เปนผูนำครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูปกครองและชุมชนให
มารวมมือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหบรรลุผลดวย ซึ ่ง หมายถึง “มีสมรรถนะ” หรือระดับ
ความสามารถ (Competency) ของผูอำนวยการสถานศึกษา เปนความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษาในคุณลักษณะดานความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) 

ลักษณะเฉพาะตัว (Attribute) พฤติกรรม (Behavior) ประกอบกันทำใหสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตาง ๆ 

ตามภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเกิดผลสำเร็จและบรรลุเปาหมายตามท่ีไดวางไว 
กลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน เปนกลุมการบริหารจัดการทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน เปนกลุม
โรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบไปดวย 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
ขุนยวม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โรงเรียนชุมชนตอแพวิทยา โรงเรียนบานแมสุริน โรงเรียนบานหวยนา โรงเรียน
บานแมสะเปใต โรงเรียนหวยตนนุนวิทยา และโรงเรียนตชด.บำรุงที่60 โดยสภาพของโรงเรียนในกลุมโรงเรียน
ขุนยวม-แมเงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอนตั้งอยูเปนที่ราบสูง ทามกลางชุมชน หมูบานซึ่งเปนชาวพื้นเมือง 
ชาวไต ชาวมง กระเหรี่ยง และไทใหญ ครอบครัวในชุมชนสวนใหญมีฐานะยากจน พอแมผูปกครองมีอาชีพทำไร      

ทำนา ขาดความรู มีการศึกษานอย 

รายงานของสำนักงานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาท่ี 1 กลุมจังหวัดภาคเหนือระบุวาปญหาใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีเขาสูงพบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานสวนใหญ
ลดลง 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมเพียงพอ 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมพรอมและไมทันสมัย           

4) อาคารสถานที่หองปฏิบัติการไมพรอมครุภัณฑมีอายุการใชงานมาก 5) บุคลากรครูมีวุฒิไมตรงกับภาระงานท่ี
สอนงานท่ีรับผิดชอบมีการโยกยายบอยและขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 6) การเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษา
บอยทำใหนโยบายไมตอเนื่อง 7) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีมากสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) ผูปกครอง
และชุมชน สวนใหญมีฐานะยากจนตองหาเลี้ยงชีพจึงมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย (สิปปนนท มั่งอะนะ และ
วิทยา จันทรศิลา, 2560 : 299) สอดคลองกับ (Runcharoen, 2006 อางถึงใน สิปปนนท มั่งอะนะ และวิทยา 
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จันทรศิลา, 2560 : 299) กลาวไววา ผูบริหารสถานศึกษาในพื้นท่ีทุรกันดารจำนวนไมนอย หรืออาจเปนสวนใหญใช
เวลาอยูนอกโรงเรียนเปนปกติ และความสนใจในวิชาการมีนอยกวาดวยอื่นๆ อีกทั้งยังมีปญหาดานคุณธรรม 

จริยธรรม มากพอสมควร จึงทำใหคณะครู และนักเรียนขาดขวัญและกำลังใจแตหากผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
บนพื้นท่ีภูเขาสูงและทุรกันดารมีภาวะผูนำ และดำรงตนเปนแบบอยางท่ีดี ปญหาดังกลาวเหลานี้ก็จะทุเลาและหมดไป 

นำพาใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบนพื้นท่ีภูเขาสูงและทุรกันดารมีการพัฒนาท่ีดี มีคุณภาพ 

ผูบริหารโรงเรียนจึงนับวามีความสำคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษา ความเจริญกาวหนา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความมีมาตรฐานของการจัดการศึกษา การแกปญหาตาง ๆ ผูนำหรือผูบริหารโรงเรียนจึงมีบทบาท
อยางยิง่ในการดำเนินการใหตัวแปรเหลานี้ไดรับการจัดการใหไปในทิศทางท่ีถูกตอง นำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยท่ี
ผูเรียนไดรับประโยชนโดยตรง ผูบริหารที่มีภาวะผูนำจะสงผลตอการพัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก โดยทั่วไป
คุณลักษณะของผูบริหารจะตองเปนผูที ่ม ีความรูดี มีไหวพริบดี มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ ่มสรางสรรค                 

มีความสามารถในการโนมนาวจิตใจ มีความอดทน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง          
มีความยุติธรรม ซึ่งลักษณะดังกลาว ไมไดหางาย ๆ ในสถานศึกษา ท่ีหายากยิ่งกวานั้นคือ ภาวะผูนำ หรือความเปนผูนำ 
(ธร สุนทรายุทธ, 2551 : 31)  

การที่โรงเรียนจะมีความเจริญกาวหนาหรือสามารถจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใดนั้นผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งที่จะนำโรงเรียนไปสูความสำเร็จตามเปาหมาย (จริยา บุญมา, 
2554 : 16) ในการที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ปจจัยที่สำคัญ
อยางยิ่งตอความสำเร็จหรือลมเหลว ในการพัฒนาองคกรหรือโรงเรียนนั้น คือ ความสามารถของผูบริหารในการ
ริเร่ิมโครงสรางกระบวนทัศนใหม หรือเปาหมายนั้น ๆ ใหประสบความสำเร็จ (พีรพรรณ ทองปน, 2552 : 26) ภาวะ
ผูนำของผูบริหารจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง ผูนำเปนบุคคลท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน สามารถชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา
ใหเดินไปตามวิถีทางเพื่อไปสูเปาหมาย โดยผูนำเลือกใชพฤติกรรมที่เห็นวาเหมาะสมกับความตองการของ
ผูใตบังคับบัญชา และสถานการณการทำงานของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งผูนำจะเลือกใชแบบภาวะผูนำที่เหมาะสมท่ี
สามารถเพิ่มความคาดหวังในความสำเร็จ และความพึงพอใจในงานแกผู ใตบังคับบัญชา เพื่อใหการดำเนินงานไป
ดวยดี บรรลุวัตถุประสงค (ธนากร แกนเกษ, 2560 : 2)  

จากความเปนมาและปญหาที่กลาวมาผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนำเชิงสถานการณของ
ผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงกลุมโรงเรียนขุนยวม -แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 เพื่อนำผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงาและผูท่ี
เกี่ยวของทราบ และหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนำเพื่อใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูงกลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูง
กลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
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กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดมุงศึกษาขอมูลภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูง

กลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยศึกษาจาก
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

1. ภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (ธนากร แกนเกษ, 2560 : 5)  

2. การศึกษาบทบาทภาวะผูนำตามสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (ธัญพร ตันหยง, 2560 : 6)  

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำเชิงสถานการณกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครู
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (บัญชา บุญบำรุง, 2561 : 13)  

ซึ่งผูวิจัยไดนำมาปรับใหเหมาะสมกับบริบทในการศึกษาภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีสูงกลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มี 5 ดาน ดังนี้  

1. ผูนำแบบสั่งใหทำ  
2. ผูนำแบบคอยใหความชวยเหลือ  

3. ผูนำแบบใหมีสวนรวม 

4. ผูนำแบบแบงงาน  

5. ผูนำแบบใหงานสำเร็จ 

 

วิธีการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปดวยผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 รวมจำนวน
สถานศึกษาท้ังสิ้น 8 แหง มีผูบริหารสถานศึกษา 9 คน จำนวนครู 88 คน รวมจำนวนท้ังหมด 97 คน 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง ครู จำนวน 88 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสัมภาษณ เปนผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงกลุมโรงเรียนขุนยวม -แมเงา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 รวมจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 8 แหง จำนวน
ผูอำนวยการโรงเรียน 8 คน และรองผูอำนวยการโรงเรียน 1 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสำหรับเก็บขอมูลจำนวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งรายละเอียดเกี ่ยวกับเพศ           

วุฒิการศึกษา ตำแหนง และประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปนแบบคำถามปลายปด จำนวน 4 ขอ 
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูงกลุม
โรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยผูวิจัยพัฒนามาจาก
แบบสอบถามของธนาธร แกนเกษ ธัญพร ตันหยง และบัญชา บุญบำรุง แบงออกเปน 5 ดาน คือ 1. ผูนำแบบสั่งใหทำ 
2. ผูนำแบบคอยใหความชวยเหลือ 3. ผูนำแบบใหมีสวนรวม 4. ผูนำแบบแบงงาน 5. ผูนำแบบใหงานสำเร็จ  

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ ขอเสนอแนะภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูง
กลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
1. ศึกษาคนควาตำราเอกสารบทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานและนำเอาแนวคิดดังกลาวมาปรับใช 

2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมประเด็นหลักและประเด็นยอยโดยศึกษากรอบความคิดและขอบขายใน
การสรางเครื่องมือเพื่อใหมีความสอดคลองกัน 

3. นำรางแบบสอบถามที่สรางขึ ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชใน
แบบสอบถามและนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาแบบสอบถามเพื่อนำมาใชในการรวบรวมขอมูลภาวะ
ผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงกลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

4. นำแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา  

(Content Validity) จำนวน 3 ทานและพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามกับขอบเขตเนื้อหาการวิจัยโดย
มีเกณฑพิจารณาดังนี้ 

+1 หมายถึง แนใจวาขอคำถามนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว 
 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคำถามนั้นวัดจุดประสงคเชงิพฤติกรรมท่ีระบุไว 
 -1 หมายถึง แนใจวาขอคำถามนั้นไมไดวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว 

นำผลมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคา IOC โดยมีเกณฑการยอมรับขอคำถามที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 คือ 1.00 จึงเปนแบบสอบถามท่ีมีความเหมาะสมในการนำไปใชเก็บรวม
รวมขอมูล 

5. นำแบบสอบถามท่ีใชไดมาแกไขปรับปรุงใหถูกตองสมบูรณ 

6. นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
จำนวน 30 คน คือ ผูบริหารและครูกลุมโรงเรียนขางเคียง แลวนำมาวิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถามทั ้งฉบับโดยใชคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธแอลฟา  (α-Coefficient) โดยวิธีของ Cronbach 

Coefficient ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 

7. นำแบบสอบถามท่ีสมบูรณไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและเปนระบบ ผูวิจัยดำเนินตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ดำเนินการแจกแบบสอบถามแกกลุมประชากร จำนวน 88 ฉบับ โดยผูวิจัยนำแบบสอบถามไปแจกและ
ขอรับคืนดวยตนเอง จำนวน 88 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

3. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาไดทำการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนนำไปวิเคราะห 

4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคำตอบคืนมา โดยพิจารณาคัดเลือกแบบสอบถามท่ีไม

สมบูรณออก เพื่อท่ีจะไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณท่ีสามารถนำไปวิเคราะหได 
2. จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส 
3. นำขอมูลดังกลาวดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) 

และรอยละ (Percentage) แลวนำมาเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสถานการณ
ของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูงกลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สำเร็จรูปแลวแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 100)  

ตอนท่ี 3 วิเคราะหขอเสนอแนะ สรุปเปนความเรียง 
 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูงกลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 สรุปผลไดดังนี้ 
ตารางที่ 1 

ภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา  S.D. แปลผล 
1. ผูนำแบบสั่งใหทำ 3.92 0.29 มาก 

2. ผูนำแบบคอยใหความชวยเหลือ 4.21 0.27 มาก 

3. ผูนำแบบใหมีสวนรวม 4.61 0.24 มากท่ีสุด 

4. ผูนำแบบแบงงาน 4.36 0.18 มาก 

5. ผูนำแบบใหงานสำเร็จ 4.10 0.30 มาก 

รวม 4.24 0.13 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูงกลุมโรงเรียน
ขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก (  = 4.24, 

S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ผูนำแบบใหมีสวนรวม (  = 4.61, 

S.D. = 0.24) ผูนำแบบแบงงาน (  = 4.36, S.D. = 0.18) ผูนำแบบคอยใหความชวยเหลือ (  = 4.21, S.D. = 0.27) 

ผูนำแบบใหงานสำเร็จ (  = 4.10, S.D. = 0.30) และผูนำแบบสั่งใหทำ (  = 3.92, S.D. = 0.29) ตามลำดับ 

2. ขอเสนอแนะแนวทางสำหรับ ภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงกลุม
โรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ตามการจัดตามลำดับ 

ไดแก 1. ผูนำแบบใหมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือการแสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 2. ผูนำแบบแบงงาน ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบอำนาจ ความรับผิดชอบ และ
ความไววางใจในการปฏิบัติงานของครูในบางโอกาสโดยไมคอยควบคุม 3. ผูนำแบบคอยใหความชวยเหลือ ผูบริหาร
สถานศึกษาควรมีการเอาใจใสในการปฏิบัติงานของครูและคอยใหความชวยเหลือแกปญหา 4. ผูนำแบบใหงาน
สำเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาควรใหงานตามประสบการณและความสามารถของครู และมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 5. ผูนำแบบสั่งใหทำ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีหนังสือสั่งการระบุงานอยางละเอียดและมี
การมอบหมายงานท่ีชัดเจน 

 

อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่องภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงกลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
ผลการศึกษาภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูงกลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก  

ดานที่ 1 ผูนำแบบสั่งใหทำ อยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับ กวิสรา ชูทอง (2560 : 77 ) ไดวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี  ที่กลาววา ภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  จังหวัดปราจีนบุรี แบบบงการ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน มีการปฏิรูปการศึกษา การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและมีการประกาศใหโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล แตในเรื่องดังกลาวบางเรื่องยังไมมี
ความชัดเจนและมีความคลุมเครือ เกิดความยุงยากไมแนใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูบริหาร
โรงเรียนจะตองเปนผูกำหนดชี้ชัดถึงสิ ่งที่ใหครูผูสอนปฏิบัติ กำหนดเปาหมาย วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด
ระเบียบตาง ๆ ผูบริหารมีอำนาจตัดสินใจเพียงผูเดียว รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครูผูสอน  

ดานท่ี 2 ผูนำแบบคอยใหความชวยเหลือ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธัญพร ตันหยง 
(2560 : 56) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทภาวะผูนำตามสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ท่ีกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาควรใหการสนับสนุนอำนวยความสะดวกตาง ๆ 
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ในการทำงานของผูใตบังคับบัญชา ทำหนาท่ีเปนพี่เลี้ยงคอยชวยเหลือสนับสนุนความตองการของผูใตบังคับบัญชา 
และเปดโอกาสผูใตบังคับบัญชาทำความเขาใจในรายละเอียดงานดวยตนเอง 

ดานที่ 3 ผูนำแบบใหมีสวนรวม อยูในระดับมากที่สุด ไมสอดคลองกับ ธนากร แกนเกษ (2560 : 70) ไดวิจัย
เรื่อง การศึกษาบทบาทภาวะผูนำตามสถานการณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัด
จันทบุรีไดปฏิบัติภารกิจการบริหารตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอำนาจใหทุกฝายมีสวนรวม   

มีการจัดโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาเอกภาพ เชิงนโยบายมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ การกระจาย
อำนาจดังกลาวทำใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีความอิสระในการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการของการ
บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการสรางรากฐานความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน จึงเปนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาจะตองบริหารจัดการโดยเนนใหครูผูสอนมาใช
ในการตัดสินใจ ทำใหผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี        
มีภาวะผูนำแบบมีสวนรวมในระดับมาก 

ดานท่ี 4 ผูนำแบบแบงงาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับ บุญเลิศ ตองติดรัมย (2559 : 112) ไดวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  ที่กลาววา การมอบอำนาจใหกับครู           
ทำหนาที่เปนหัวหนา กศน.แขวง และกำหนดใหครูปฏิบัติงานในพื้นที ่แขวงแตละแหง ทำใหครูไดใชความรู
ความสามารถของตนเองในการแกปญหาอยางเต็มที่ เกิดอิสระในการปฏิบัติงาน รับรูถึงความรับผิดชอบและ
ความสำเร็จของผลงานของตนเอง 

ดานท่ี 5 ผูนำแบบใหงานสำเร็จ อยูในระดับมาก สอดคลองกับ บัญชา บุญบำรุง (2561 : 65) ไดวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำเชิงสถานการณกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ท่ีกลาววา ในการบริหารงานผูบริหารมีภาวะผูนำเชิงสถานการณสอดคลอง
เหมาะสมกับงานและบุคลากรไดเปนอยางดี ทำใหผูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูอำนวยการ
สถานศึกษายุคใหมมีความตื่นตัวในการท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการสถานศึกษาให
มีคุณภาพ สรางความเขมแข็งใหองคกร 

สวนขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงกลุม
โรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ไดแก 1. ผูนำแบบใหมี
สวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือการแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน 2. ผูนำแบบแบงงาน ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบอำนาจ ความรับผิดชอบ และความไววางใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในบางโอกาสโดยไมคอยควบคุม 3. ผูนำแบบคอยใหความชวยเหลือ ผูบริหารสถานศึกษาควรมี
การเอาใจใสในการปฏิบัติงานของครูและคอยใหความชวยเหลือแกปญหา 4. ผูนำแบบใหงานสำเร็จ ผูบริหาร
สถานศึกษาควรใหงานตามประสบการณและความสามารถของครู และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง 5. ผูนำแบบสั่งใหทำ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีหนังสือสั่งการระบุงานอยางละเอียดและมีการมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธนากร แกนเกษ (2560 : 74) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนำเชิงสถานการณ
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ของผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ท่ีกลาว
วา ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูผูสอนไดเปนผูวางแผนปฏิบัติงานดวยตนเอง มีการอธิบายหรือแจง
ครูผูสอนทราบถึงความคาดหวังของโรงเรียนพรอมท้ัง กำหนดบทบาทหนาท่ีของครูผูสอนอยางชัดเจนและใหความ
ไววางใจครูผูสอนในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ควรสนับสนุนใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ
ท้ังในเร่ืองของการศึกษาตอ การอบรมพัฒนาตนเอง และการฝกฝนทักษะในเร่ืองตาง ๆ ควรเปดโอกาสใหครูมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ใหครูผูสอนมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย แนวทางในการปฏิบัตงิาน
ของโรงเรียน และควรการมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถ ความถนัดของครูแตละคน แสดงความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของครู และติดตามดูแล ใหคำแนะนำในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 

สรุปจากท่ีไดศึกษาภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูงกลุมโรงเรียนขุนยวม-

แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูมี
สวนรวมในการตัดสินใจหรือการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน มีการมอบอำนาจ ความรับผิดชอบ และความ
ไววางใจในการปฏิบัติงานของครูในบางโอกาสโดยไมคอยควบคุม มีการเอาใจใสในการปฏิบัติงานของครูและคอยให
ความชวยเหลือแกปญหา ใหงานตามประสบการณและความสามารถของครู และมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีหนังสือสั่งการระบุงานอยางละเอียดและมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน 

 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่องภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูงกลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทภาวะผูนำเชิงสถานการณกับประสิทธิภาพการสอนของครูใน

กลุมโรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนำเชิงสถานการณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที ่สูงกลุม
โรงเรียนขุนยวม-แมเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the problem condition of the drug 

prevention operations in the schools special area That Phanom District in Nakhon Phanom 
Primary Educational Service Area Office 1 of Nakhon Phanom Province. 2) To study the 
systems prevention of the drug problems in the schools special area That Phanom District in
Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1 of Nakhon Phanom Province and 
3) To study the relationship of drug problem prevention operations in the schools special area 
That Phanom District in Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1 of
Nakhon Phanom Province. The sample group used in the research consisted of 150 people. The 
research instrument was a questionnaire with a confidence value of 0.97. The statistics used in 
the research were percentage, mean, standard deviation and the Pearson correlation coefficient. 

The finding of study were as follows. The problem condition of the drug prevention 
operations in the schools found that the overall level was at a high level and when considering 
each item, it was found that Management system at the highest the next the information system. 
Community support system and work network and the system for preventing and solving drug 
problems with the lowest mean, respectively. The systems prevention of the drug problems in 
the schools found that the overall level was at the highest level. and when considering each 
item, it was found that drug prevention with the highest average, followed by drug prevention
and in terms of treatment and rehabilitation. The correlation between problem condition of the 
drug prevention operation in the schools and the the systems prevention of the drug problems 
in the schools found that there was a significant at . 01 with a correlation coefficient at .888, 
and the way positive the same direction and the relationship was high.

Keywords : Relationship, problem prevention, drug
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ความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม และประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GUIDELINES FOR NEW NORMAL SCHOOL 
ADMINISTRATION AND THE EFFECTIVENESS IN SCHOOL ADMINISTRATION 
ACCORDING TO THE VIEWPOINT OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS 
UNDER THE PATTANI SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
 

ผูวิจัย    ศรัณยรัชต  มีสมบูรณ 

สาขา วิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 

ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม ตามทัศนะของ
ผูบริหารและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหาร
ตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม ตามทัศนะของผูบริหารและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม และ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาปตตานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึ กษา
มัธยมศึกษาปตตานี จำนวน 217 คน จากการสุมแบบกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น .985 สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก การหาคารอยละ คาเฉลี่ย ความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา  
 1. แนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม พบวา ผูบริหารและครู เห็นดวยกับแนวทางการบรหิาร
สถานศึกษาแบบปกติใหม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารและครูสวนใหญเห็นดวยกับ
แนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม ในดานการวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดาน การ
พัฒนาครู ดานการบริหารหลักสูตร ดานการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน และ นอยท่ีสุด 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ประสิทธิผลของการบริหารตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม พบวา โดยภาพรวม และ
รายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานครูผสูอน 

ดานผูปกครองและชุมชน และนอยท่ีสุด ดานผูเรียน ตามลำดับ  
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3. ความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหมกับประสิ ทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษา พบวา ในภาพรวม มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูงมากและไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสำคัญ ทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .927 

 

คำสำคัญ : ความสัมพันธ แนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม ประสิทธิผล 

 

Abstract
The purposes of this study were 1) to study the guidelines for new normal school 

administration according to the viewpoint of administrators and teachers under the Pattani 
Secondary Educational Service Area Office, 2) to study the effectiveness in school 
administration according to the new normal school administration guidelines according to the 
viewpoint of administrators and teachers under the Pattani Secondary Educational Service 
Area Office, and 3) to study the relationship between the new normal school administration 
guidelines and effectiveness in school administration according to the viewpoint of 
administrators and teachers under the Pattani Secondary Educational Service Area Office. 
The sample of this research was 217 administrators and teachers under Pattani Secondary 
Educational Service Area Office. A five-scale rating questionnaire was used as a research 
instrument for data collection with a reliability of .985. The statistics used in the research 
were percentage, mean, standard deviation and Pearson's correlation coefficient.
The major findings indicated as followsv:

1. For the guidelines for new normal school administration, the administrators and 
teachers agreed with the new normal school administration guidelines at a high level. When 
individual aspects were considered, most administrators and teachers agreed with the new 
normal school administration guidelines. An aspect with the highest mean was measurement 
and evaluation, followed by teacher development, course management, listening to the 
reflections from the teachers, parents, students, and the community. Teaching management 
was at the lowest level.

2. The effectiveness in school administration according to the new normal school 
administration guidelines was at a high level for both overall and individual aspects. When 
individual aspects were considered, an aspect with the highest mean was school, followed by 
teachers, parents, and community. An aspect of students was at the lowest level.

3. The relationship between the new normal school administration guidelines and 
effectiveness in school administration was highly positive with a statistical significance level 
of .01 with a correlation coefficient of .927. 

Keywords : Relationship New normal school administration Effectiveness 
 

บทนำ  
 การระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 สงผลตอระบบการศึกษาเปนอยางมาก ตั้งแตเชื ้อไวรัสเริ ่มระบาด         

ในประเทศจีนปลายปที่แลวจนถึงปจจุบัน มีผูเรียนไดรับผลกระทบกวา 1.5 พันลานคน (มากกวารอยละ 90 ของ
ผูเรียนท้ังหมด) หลังจากเชื้อมีการลุกลามไปอยางรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลกโดยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

คณะกรรมการระหวางประเทศ วาดวยอนุกรมวิธานวิทยาของไวรัส (International Committee on Taxonomy 
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of Viruses) ไดกำหนดใหใชชื่อไวรัสที่ทำใหเกิดโรค Covid-19 วา SARS-CoV-2 หรือไวรัสโคโรนาโรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่สอง (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) เนื่องจากมีความ
เกี่ยวของทางพันธุกรรมอยางใกลชิดกับเชื ้อไวรัสโรคซาร  สวนสถานการณในไทย กระทรวงสาธารณสุขไทยได
ประกาศโรคดังกลาวโดยใชชื่อวา “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โรคโควิด-19” เปนโรคติดตออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 1 มีนาคม 2563 การมาเยือนของวิกฤตโรค
ระบาดทำใหเกิดคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษาหลากหลายดาน เปนตนวา เราจะออกแบบการเรียนรูในยุคโควิด-19 

ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร ทักษะและหลักสูตรโลกการศึกษารูปแบบใหมหลังจากนี้ควรมีหนาตาแบบไหน 

เทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทดานการเรียนรูหรือทำใหความเหลื่อมล้ำย่ำแยกวาเดิม การศึกษาท่ัวโลกหลังโควิด-19 

จะเปลี่ยนเปนการศึกษาแบบ E-Learning เปนหลัก นักวิชาการแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดคาดการณวาแม       

โควิด-19 อาจเร่ิมซาลงและถูกควบคุมไดแตพฤติกรรมเวนระยะหางทางกายภาพและสังคม (Physical and Social 

Distancing) นาจะกลายเปนพฤติกรรมท่ีดำเนินตอไปเพราะผูคนยังคงหวาดระแวงอีกนาน การจัดการศึกษาของทุก
ประเทศไดรับผลกระทบจากจากสถานการณโควิด-19 โดยมีการหยุดการเรียนการสอนทั้งในลักษณะที่หยุดท่ัว
ประเทศ และหยุดเฉพาะบางพื้นท่ีจากขอมูลของ UNESCO เกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ตอการจัดการศึกษาท่ัวโลก 

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พบวามีประเทศที่ปดสถานศึกษาจำนวน 107 ประเทศ มีผูเรียนในระบบไดรับ
ผลกระทบรอยละ 60.9 และยังมีผูเรียนไดรับผลกระทบเปนจำนวน 1,066,81ลานคน (COVID-19 Impact on 

education) ซึ่งประเทศตาง ๆ ไดมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อแกไขปญหาการจัดการศึกษาจาก
ผลกระทบของโรคระบาด 

 ความปกติใหม เปนรูปแบบการดำเนินชีวิตอยางใหมท่ีแตกตางจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจน
แบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติและเคยคาดหมายลวงหนาได ตองเปลี่ยนแปลงไปสู
วิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมท่ีไมคุนเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหมนี้ ประกอบดวยวิธีคิด วิธีเรียนรู วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ 

และการจัดการ การใชชีวิตแบบใหมเกิดข้ึนหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงและรุนแรงอยางใดอยางหนึ่ง 
ทำใหมนุษยตองปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณปจจุบันมากกวาจะธำรงรักษาวิถีด้ังเดิมหรือหวนหาถึงอดีต โดยคำนี้
กำเนิดข้ึนในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลกในชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 21 (ค.ศ. 2007 – 2008) ไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ การจัดการบางอยางซึ่งแตเดิมเคยถูกมองวาผิดปกติ ไดกลับกลายมาเปนสิ่ง
ที่พบเห็นกันไดทั่วไปและถูกนำมาใชในบริบทอื่น ๆ อยางเชน ดานวิทยาศาสตร เพื่อสื่อสารและทำความเขาใจถึง
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิที่สูงข้ึนและความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล สวน "ความปกติใหม" 

ในบริบทสถานการณการแพรระบาดของ “โควิด-19” ชวงปลาย พ.ศ. 2562 ถึงปจจุบันนั้น อธิบายไดวาเปน
สถานการณที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วและรุนแรงจนแพรกระจายไปในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ผูคนเจ็บปวยและลมตาย
จำนวนมากจนกลายเปนความสูญเสียอยางใหญหลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษยจึงจำเปนตองปองกันตนเอง
เพื่อใหมีชีวิตรอดดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตท่ีผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยมีการปรับหาวิถีการดำรงชีวิต
แบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
นำไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธีการจัดการ ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีเคยทำมาเปนกิจวัตร เกิดการบายเบนออกจากความคุนเคยอันเปนปกติมาแตเดิมในหลายมิติ ท้ังในดาน
อาหาร การแตงกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเลาเรียน การสื่อสารการทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหมเหลานี้ได
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กลายเปนความปกติใหม จนในท่ีสุดเมื่อเวลาผานไปก็ทำใหเกิดความคุนชินก็จะกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติ
ของผูคนในสังคม (สุภาภรณ พรหมบุตร, 2563)  

 ผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา มีบทบาทและ อิทธิพลตอการ
ดำเนินงาน ที่จะนำพาสถานศึกษาไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรู ใหผูเรียน ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด  

มีความรูและทักษะท่ีแข็งแกรงและเหมาะสม เปนพื้นฐานสำคัญในการเรียนรูระดับสูง และการดำรงชีวิตในอนาคต 

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ            

ไดตระหนักถึงความสำคัญในการมุงสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย 
ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต
วิสัยทัศนท่ีวามุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคตเปนแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
ปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560  - 2565) แผนการ
ศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้ นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษยและของชาติ นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ดานการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2563) ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบัน           

จึงตองมีรูปแบบของความเปนผูนำท่ีนำความเจริญกาวหนามาสูองคการ เปนผูมีวิสัยทัศน กวางไกลและนำวิสัยทัศน
มาสูการปฏิบัติไดอยางเปนผลสำเร็จตามขั้นตอน ดังนั ้นผูบริหารสถานศึกษา จำเปนตองมีภาวะผูนำที่ตอง
ปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีการคิดและการบริหารจัดการแบบใหมท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง มีความพยายามในการ
วางแผนกลยุทธอยางสมบูรณที่ครอบคลุมภารกิจและขอบขายทั้งหมดของสถานศึกษา ทำใหมีการนำเอาเรื่องของ
กระบวนการบริหารงาน (ทวีสันต วิชัยวงษ, 2562) ในการเตรียมรับความปกติใหม ที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤตการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองบริหารจัดการศึกษาภายใต รูปแบบการ
ดำเนินชีวิตแบบใหมท่ีแตกตางจากอดีต แบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุนเคยตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถี
ใหม การออกแบบหลักสูตรโดยคำนึงถึงความแตกตางของนักเรียนแตละคน การบริหารจัดการโรงเรียนและครูให
ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู (พัชราภรณ ดวงชื่น, 2563) 

 จากสถานการณที่เกิดขึ ้นขางตน การมีนโยบายในการจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด -19 และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อรองรับสถานการณดังกลาว จึงเปนประเด็นสำคัญที่ควรจะไดมีการ
ศึกษาวิจัย เพื่อวิเคราะหแนวทางการบริหารสถานศึกษา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณดังกลาว ซึ่งจะเปน
องคความรูใหมในการจัดการศึกษาในสถานการณวิกฤติ ผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาเกี่ยวกับทัศนะของผูบริหารและครู 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตสถานการณโควิด-19 เพื่อใหเกิดแนวทางการบริหารสถานศึกษาในยุควิถใีหม 

และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูภายใตสถานการณโรคระบาดโควิด-19 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื ่อศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม ตามทัศนะของผูบริหารและครู ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม ตามทัศนะของ
ผูบริหารและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม และประสิทธิผลในการ
บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 

 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาคนความุงศึกษาความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม  

และประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปตตานี ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยทำการศึกษา เกี ่ยวกับแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาแบบปกติใหม 5 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการพัฒนาครู 
ดานการบริหารหลักสูตร และการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาจาก
งานวิจัยของ สุวิมล มธุรส (2564) วันเพ็ญ พุทธานนท (2563) มารุต พัฒผล (2563) ชูกิจ ลิมปจำนงค (2563) และ 

วิชัย วงศใหญ (2563) โดยศึกษาความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม กับประสิทธิผล
ในการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานสถานศึกษา ดานครูผูสอนและดานผู ปกครองและชุมชน 

โดยศึกษาจาก ทฤษฎีของ ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 2001 : 185) และรอบบินส (Robbins. 1996 : 

270 - 274) โดยผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
    ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการบริหารสถานศึกษา 
แบบปกติใหม 5 ดาน ดังน้ี 

 1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
 2. ดานการวัดและประเมินผล 
 3. ดานการพัฒนาครู 
 4. ดานการบริหารหลักสูตร 
 5. การรับฟงเสียงสะทอนจากครู  

ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 
4 ดาน ดังน้ี 

 1. ดานผูเรียน 
 2. ดานสถานศึกษา 
 3. ดานครูผูสอน 
 4. ดานผูปกครองและชุมชน 
  

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก ผูบริหารและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ปตตานี ปการศึกษา 2564 จำนวน 17 โรงเรียน ประชากรผูบริหาร จำนวน 32 คน ประชากรครู จำนวน 494 คน 

รวมประชากรท้ังหมด 526 คน 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก ผูบริหารและครูในสังกัดสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 
ปการศึกษา 2564 จำนวน 17 โรงเรียน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครจซี่และ 
มอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จำนวน 217 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน 3 

ตอน ตรวจสอบคุณภาพโดยการหาตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน จากนั้นนำไป
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยเลือกขอคำถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ข้ึนไป และขอคำถามท่ี
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2547 : 220) โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .985 

วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อทำหนังสือ

เกี่ยวกับการขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลการวิจัยถึงผูอำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปตตานี  

2. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทางไปรษณีย 

ติดแสตมปลงทะเบียน โดยบรรจุหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัย พรอมแบบสอบถามและบรรจุซองเปลา 
ติดแสตมป จาหนาซองถึงผูวิจัยเพื่อใหโรงเรียนสงคืนแบบสอบถามท่ีตอบแลวกลับถึงผูวิจัย 

3. ติดตามแบบสอบถามท่ียังไมไดสงคืนบางโรงเรียนดวยตนเอง เพื่อใหไดขอมูลจากโรงเรียนกลุมตัวอยาง  
4. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อนำไปดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร  
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ผล/สรุปผล  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย มีดังนี้ 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามทัศนะของผูบริหารและครูตอแนวทางการบริหาร

สถานศึกษาแบบปกติใหม  

ที่ แนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม 
n=217 ระดับ 

x  S.D.  

1 ดานการจัดการเรียนการสอน 4.05 0.60 มาก 

2 ดานการวัดและประเมินผล 4.33 0.62 มาก 

3 ดานการพัฒนาครู 4.32 0.51 มาก 

4 ดานการบริหารหลักสูตร 4.30 0.53 มาก 

5 ดานการรับฟงเสียงสะทอนฯ 4.30 0.48 มาก 

 รวม 4.25 0.47 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา ทัศนะของผูบริหารและครูตอแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม           

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.25, S.D. = 0.47) เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน 

โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวัดและประเมินผล ( x = 4.33, S.D. = 0.62) ดานการพัฒนาครู         
( x = 4.32, S.D. = 0.51) ดานการบริหารหลักสูตร ( x = 4.30, S.D. = 0.53) ดานการรับฟงเสียงสะทอนจากครู 
ผูปกครองนักเรียนและชุมชน ( x = 4.30, S.D. = 0.48) และสุดทายคือ ดานการจัดการเรียนการสอน ( x = 4.05, 

S.D. = 0.60) ตามลำดับ จะเห็นไดวาผูบริหารและครูสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม 

อยูในระดับ มาก 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของการบริหารตามแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาแบบปกติใหม 

ที่ 
ประสิทธิผลของการบริหารตามแนวทาง 
การบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม 

n=217 
ระดับ x  S.D. 

1 ดานผูเรียน 4.13 0.60 มาก 

2 ดานสถานศึกษา 4.42 0.53 มาก 

3 ดานครูผูสอน 4.41 0.48 มาก 

4 ดานผูปกครองและชุมชน 4.33 0.56 มาก 

 รวม 4.32 0.48 มาก 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ประสิทธิผลของการบริหารตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม            

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.32, S.D. = 0.48) เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประสิทธิผลของการ
บริหารตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย 

ไดแก ดานสถานศึกษา ( x = 4.42, S.D. = 0.53) ดานครูผูสอน ( x = 4.41, S.D. = 0.48) ดานผูปกครองและ
ชุมชน ( x = 4.33, S.D. = 0.56) และดานผูเรียน ( x = 4.13, S.D. = 0.60) ตามลำดับ ซึ่งแสดงวาผูบริหารและครู
สวนใหญมีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม มีประสิทธิผลอยูในระดับ มีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลในระดับ มาก 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหมและประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครู 

ประสิทธิผลของการบริหารตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม  r p 

 แนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม  .927** .00 

รวม   

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  

 จากตารางที่ 3 พบวา แนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม กับประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปตตานี โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกันในระดับ มีความสัมพันธระดับ สูงมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 จากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม และประสิทธิผลใน
การบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปตตานี 
ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. ผูบริหารและครู เห็นดวยกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม อยูในระดับ มาก ( x = 4.25, 

S.D. = 0.47) เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารและครูสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางการบริหารสถานศึกษา
แบบปกติใหม ในดานการวัดและประเมินผล ( x = 4.33, S.D. = 0.62) มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนาครู            
( x = 4.32, S.D. = 0.51) ดานการบริหารหลักสูตร ( x = 4.30, S.D. = 0.53) ดานการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง 
นักเรียนและชุมชน ( x = 4.30, S.D. = 0.48) และสุดทายคือ ดานการจัดการเรียนการสอน ( x = 4.05, S.D. = 0.60) 

ทั้งนี ้เปนเพราะ การแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 การปดสถาบันการศึกษาในเวลาตอมาจน
กลายเปนสาเหตุใหนักเรียนจำนวนกวา 1.5 พันลานคน หรือมากกวา 90% ของนักเรียนทั้งหมดในโลก ไดรับ
ผลกระทบในกระบวนการเรียนรูดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษาจึงไดระดมความคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ
ดังกลาว ซึ่งผูวิจัยไดทำการศึกษาอยางเปนข้ันตอนจากแนวทางจากรายงานการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูสา
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หรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด–19 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและศึกษาจากงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาบนความปกติใหม ของยุทธชาติ นาทอม 

สุวิมล มธุรส โดยการศึกษาและวิเคราะหสังเคราะหแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม ขึ้นมาตามหลัก
วิชาการและไดนำไปใหผูเชี่ยวชาญทำการตรวจสอบแนวทางดังกลาว จึงไดแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติ
ใหม ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหผูบริหารและครูสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางดังกลาวอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของยุทธชาต นาหอม (2564 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเร่ือง การบริหารสถานศึกษาบนฐาน
ความปกติใหม จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการบริหารสถานศึกษาบนฐานความปกติใหม เพื่อไปสูองคกรที่ประสบ
ความสำเร็จนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองบริหารจัดการศึกษาภายใตรูปแบบการดำเนินชีวิตใหมท่ีแตกตางจากอดีต 

การบริหารสถานศึกษาตองมีกลยุทธที่เหมาะสม มีการวางแผน ในสวนของแนวทางการจัดการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาตองรูจักปรับปรุงการจัดการศึกษาในสภาวการณที่เกิดขึ้นอยางชาญฉลาด มีการเตรียมความพรอมใน
การเรียนการสอนออนไลนท้ังดานของการจัดสรรอุปกรณและเทคโนโลยี การออกแบบหลักสูตรท่ีตองคำนึงถึงความ
แตกตางของนักเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนและครูใหประสบความสำเร็จนั้น ผูบริหารตองเปนผูที่มีวิสัยทศัน
กวางไกลและนำวิสัยทัศนมาสูการปฏิบัติไดอยางเปนผลสำเร็จ สอดคลองกับ โชษิตา ศิริมั่น (2564 : บทคัดยอ) ได
ทำการศึกษา เรื่อง ทักษะการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร  ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของสถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารใน
ภาวะวิกฤต โควิด-19 ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 อยูในระดบัมาก 

ท้ังในภาพรวมและรายทักษะ 2) การเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 

ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำแนกตามประสบการณการทำงาน ในภาพรวมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาไมแตกตางกันสอดคลองกับรัชนีบูรณ 

เนตรภักดี และคณะ (2563 : 755) ศึกษาความปกติใหม กับแนวทางการจัดการศึกษาในประเทศไทย พบวา การ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหหนวยงาน ตาง ๆ ในประเทศไทยดำเนินการและออกมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกัน
การแพรเชื้อลดผลกระทบของการระบาดท่ีมีตอสังคม โดยเฉพาะเร่ืองรูปแบบของการจัดการศึกษาในประเทศไทยที่มี
การเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับรณชัย คนบุญ (2563 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเร่ือง “ความปกติใหม” ของภาค
การศึกษาไทย ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนและปญหาที ่พบภายใต  “ความปกติใหม” ถึงแมวาประสิทธิภาพของการเรียนดวยรูปแบบใหมนี ้จะมี
ประสิทธิภาพไมตางจากการเรียนในชั้นเรียนก็ตาม แตความเรงดวนของการจัดการเรียนการสอน ทำใหผูสอนขาดการ
เตรียมความพรอมในการพัฒนาสื่อออนไลน ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการสอน และบุคลากรดานเทคโนโลยี 
 2. แนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม ตามทัศนะของผูบริหารและครู มีประสิทธิผล อยูในระดับมาก 

( x = 4.32, S.D. = 0.48) ทุกดานเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประสิทธิผลของการบริหารตามแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาแบบปกติใหม เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานสถานศึกษา ( x = 4.42, S.D. = 0.53)      

ดานครูผูสอน ( x = 4.41, S.D. = 0.48) ดานผูปกครองและชุมชน ( x = 4.33, S.D. = 0.56) และดานผูเรียน             

( x = 4.13, S.D. = 0.60) ตามลำดับ ทั้งนี ้เปนเพราะ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกำหนดใหบุคคล 
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ครอบครัว ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคกรเอกชน และสถาบันอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดย
เปนผูจัดและมีสวนรวมทางการศึกษาจึงทำใหการจัดการศึกษาในปจจุบันมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การ
อำนวยความสะดวกดานการใชสื่อ นวัตกรรมท่ีทันสมัย นอกจากนี้ในปจจุบันผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ ไดผานการ
อบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา จากสถาบันผูบริหารสถานศึกษา ทำใหผูบริหาร มีความรู ทักษะในการบริหาร 
และการใชภาวะผูนำในการบริหารจัดการระบบงานในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสงผลใหโรงเรียนมี
อำนาจในการบริหารจัดการอยางอิสระโดยมีสำนักงานเขตพื้นที่เปนผูคอยสนับสนุน ดังนั้นทำใหผูบริหารและครู
สามารถตอบสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 

พ.ศ. 2553 ที่วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และ
มาตรา 39 ระบุไววา ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั ่วไปสูคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นที ่การศึกษาใหมากที่สุด และดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ 
คลองตัว รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและการมีสวนรวมจากผูมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวมทั้งปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ชุมชนทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546 : 33) ทั้งนี้ 
กฎกระทรวงวาดวยดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารสถานศึกษาโดยการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาไปยัง
สถานศึกษา จึงทำใหแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจ ัยธีรพงษ  สำเร (2554 : 117) ไดทำการวิจัยเรื ่องประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนมิตรภาพสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนมิตรภาพตามความคิดเหน็ของ
ครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับนิภา อุตรา (2553 : จ) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลองคการของโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผลการวิจัย
พบวา โดยภาพรวมมีประสิทธิผลองคการอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดาน พบวา ดานการ
เจริญเติบโตมีประสิทธิผล 

 3. ความสัมพันธระหวางแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม กับประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมากอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ .927 ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวาการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปตตานี เปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม ยิ่ง
ผูบริหารแสดงพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาระดับสูง ก็ยิ่งทำใหประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาสูงมากข้ึน
ดวยเนื่อง การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติ
ใหมในทุก ๆ ดาน นั่นคือหากผูบริหารแสดงบริหารตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหมไดดี ก็จะเกิด
ประสิทธิผลท่ีดีตามมา ดังนั้นในการบริหารงานของผูบริหารถามีการประยุกตใชอำนาจในดานตาง ๆ ใหสอดคลอง
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และเหมาะสมกับงานและบุคคลไดเปนอยางดีทำใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานเปนท้ังแรงกระตุนและแรงจูงใจ
ใหผูรวมงานไดทำงานอยางเต็มกำลังความสามารถ อันจะกอใหเกิดบรรยากาศและความรวมมือรวมใจในการ
ปฏิบัติงานเปนอยางดีทำใหงานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ เนติกานต พัทบุรี 
(2552 : จ) ท่ีไดศึกษาการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ผลการวิจัยพบวา 
ทักษะการบริหารงานกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาพัทลุง พบวา มีความสัมพันธทางบวกโดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง  

สอดคลองกับจาวาดิน เอมิน เทรานีและราเมเซนี (Javadin, Amin, Tehrani and Ramezani. 2010 : 170 - 177) 

ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะของผูบริหารกับประสิทธิภาพในการทำงานของผูจัดการธนาคารแตละ
สาขาในเมือง Tehran ประเทศอิหราน โดยใชทักษะการบริหาร ของแคทซ (Katz) ผลการศึกษาพบวา ทักษะของ
ผูบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังภาพรวมและ
รายดาน หากพิจารณา เปนรายดานพบวา ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill) เปนทักษะที่จำเปนมากที่สุด 

รองลงมาคือ ทักษะดานมนุษย (Human Skill) และทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) เปนลำดับ 

โดยทักษะทางเทคนิคนั้นไดรวมไปถึงประสบการณ การศึกษา การฝกฝน การรูจักประยุกตใชความรู เทคนิค และ
เครื่องมือตาง ๆ ไปใชในการทำงานดวย ซึ่งเขากลาววาการมีทักษะทางเทคนิค ท่ีดีจะสงผลใหเกิดทักษะดานมนุษยท่ี
ดีขึ้นตามมา ซึ่งทักษะดานมนุษยกลาวรวมถึงทักษะการสื่อสาร การจัดการปญหา การสรางแรงจูงใจ การควบคุม
และการทำงานอยางเปนระบบ และการท่ีผูบริหารมีทักษะดานการบริหารท่ีเพิ่มมากข้ึน จะสงผลใหมีประสิทธิภาพ
ในการทำงานเพิ่มมากข้ึนดวย 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำไปใช 

  เพื่อเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางวิถีใหม ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. จากผลการวิจัย พบวา ผูบริหารและครูเห็นดวยกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม อยูใน
ระดับมาก และพบวาแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม ตามทัศนะของผูบริหารและครู มีประสิทธิผล 

อยูในระดับมาก จึงทำใหผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปตตานี สามารถนำ
แนวทางดังกลาวไปใชปรับเปลี่ยนการรบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. ผลการวิจัยพบวาแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล
ในการบริหารสถานศึกษาในระดับสูงมาก นั่นคือในการบริหารสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษา สามารถนำเอา
แนวทาง การบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม มาใชบริหารสถานศึกษาในสถานการณโควิด-19 โดยปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาว อยางเต็มประสิทธิภาพก็จะทำใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารงานเปนอยางสูงและมีประสิทธิภาพ
ในระดับสูงมาก 
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ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

 1. ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนำเสนอขอมูลจากทัศนะของผูบริหารและครูเทานั้น ในการทำวิจัยครั้งตอไป
อาจจะนำเสนอตามทัศนะของผูปกครอง และชุมชน หรือบุคลกรทางการศึกษาอื่นท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
 2. ในการวิจัยครั้งตอไปอาจมีการนำเสนอในสวนของปจจัยที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาตามแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม  

 3. ในการวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยอาจจะทำการวิจัยการศึกษาการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม ที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เพื่อทำนายผลเกี ่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน 
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Abstract

The purpose of this research was to study on the implementation of policy and focus 
of the Office of the Basic Education Commission in the fiscal years 2021 – 2022: A case 
study of Wat Don Chan School. The samples used in this research were 40 teachers, 
educational personnel, and educational committees of Wat Don Chan School, selected by 
purposive sampling. The tools used for data collection were questionnaires and an interview 
form. Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and issue 
summarization.
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The results showed that the implementation of policy and focus of the Office of the 
Basic Education Commission in the fiscal years 2021 – 2022 was overall practice at a 
highest level. When considering each aspect, sorted from highest to lowest in four aspects 
as follows : 1) safety policy, followed by 2) opportunity policy, 3) quality policy, and 4) 
efficiency policy. And the focus in the context of Wat Don Chan School found that the 
level of practice was at the highest level.

Key Words : Policy, Focus, Office of the Basic Education Commission, Wat Don Chan School
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การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนวัดชางเคี่ยน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 
PARENTAL PARTICIPATION IN LEARNING MANAGEMENT FOR CHILDREN 
WITH SPECIAL NEEDS OF WAT CHANG KHIAN SCHOOL UNDER CHIANG MAI 
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
 
ผูวิจัย   สมยศ  เรือนคำมูล   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ  สุภิสิงห 

สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็ก

พิเศษของโรงเรียนวัดชางเค่ียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และเพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรง เรียนวัดชางเคี่ยน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองเด็กพิเศษ
โรงเรียนวัดชางเค่ียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน 

เครื ่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย                 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา  
1. การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนวัดชางเคี่ยน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงจากมาก
ไปหานอย ดังตอไปนี้ 1) ดานรวมรับรู รวมวิเคราะหสภาพปญหา 2) ดานรวมกำหนดความตองการ 3) ดานรวม
ดำเนินการ 4) ดานรวมวางแผนดำเนินงาน 5) ดานรวมแกปญหาและพัฒนาปรับปรุง 6) ดานรวมตรวจสอบ 

2. ขอเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียน
วัดชางเคี่ยน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา ผูบริหารควรมีการเปดโอกาสให
ผูปกครองเขามามีสวนรวมทุกกระบวนการ คือ รวมรับรู, รวมทำ และรวมคิด เพื่อจะนำไดความคิดเห็นของผูปกครองมา
ดำเนินการเพื่อเปนแนวทางการพัฒนา 
 

คำสำคัญ : การมีสวนรวม, การบริหารจัดการเรียนรู, เด็กพิเศษ  
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Abstract
This research aimed to study the parental participation in learning management for 

children with special needs of Wat Chang Khian School under Chiang Mai Primary Educational 
Service Area Office 1, and to study the recommendations of the parental participation in learning 
management for children with special needs of Wat Chang Khian School under Chiang Mai 
Primary Educational Service Area Office 1. The samples used were forty parents of children 
with special needs of Wat Chang Khian School under Chiang Mai Primary Educational Service 
Area Office 1, academic year 2021. The research instruments were a questionnaire and an 
interview form. Data were analyzed by mean, standard deviation, and summarizing into issues.
The results were as follows :

1. The parental participation in learning management for children with special needs of 
Wat Chang Khian School under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 were at 
a very level. When considering each aspect arrange from the highest to the lowest, it was found 
that 1) cooperative perception and problem analysis, 2) cooperative requirement determination, 
3) cooperative operations, 4) cooperative operational planning, 5) cooperative problem solving 
and development, respectively, and 6) cooperative verification.

2. The recommendations of the parental participation in learning management for 
children with special needs of Wat Chang Khian School under Chiang Mai Primary Educational 
Service Area Office 1 found that the administrators should provide opportunities for parents to 
participate in every process as follows: perceiving, sharing ideas, and working in order to apply 
the parents’ opinions as a guideline for development.

Key word (s) : participation, learning management, parents of students
 

บทนำ 
จุดมุงหมายของการศึกษาคือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ จึงเปนการพัฒนา

คุณภาพของชีวิตคนใหมีคุณภาพควบคูกันไปดวย เพื่อใหการศึกษาของประเทศเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคนและสังคม
ไดอยางเหมาะสม แผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2560 - 2579 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560: ค-จ) 

ไดสรุปการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม โดยกำหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาไววา ประชากรไทยทุกคนควรไดเขาถึงบริการทางการศึกษาตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เรียนรูจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคกรทุกองคกรในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา
โดยการมีสวนรวมจากผูปกครองจะชวยสงเสริมและสนับสนุนในเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนรู โรงเรียนซึ่งเปนสถาบัน
ทางการศึกษาของชุมชน มีหนาท่ีใหการศึกษาและอบรมสั่งสอนบุตรหลานของบุคคลในชุมชน ดังนั้นชุมชนจึงมีสิทธิท่ีจะ
รับรูการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีสวนรวมกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาและรวมกำหนดเปาหมายของ
โรงเรียน การจัดการศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ จึงควรสนับสนุนใหชุมชนมีสวน
รวมในการคิด ตัดสินใจในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ (รัตนพร รัตนสุวรรณ, 2564:3) 
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ผูปกครองมีบทบาทที่สำคัญอยางยิ่งตอการศึกษา ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาจึงเปน
ตัวกำหนดที่สำคัญ การบริหารแบบมีสวนรวมจึงเปนกลยุทธหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีสอดคลองตอ
การเปลี่ยนแปลง การท่ีจะบริหารโรงเรียนใหประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้นผูบริหารโรงเรียนควรนำหลักการมี
สวนรวม (Participation) ท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมรับผิดชอบและรวมตัดสินใจในการจัดการศึกษา 
เพื่อสรางความรูสึกในการเปนเจาของและรวมจัดการศึกษาใหมากขึ้น (แสงเดือน อาจหาญ, 2560: 88) อีกท้ังผูปกครอง
ยังเปนองคประกอบที่สำคัญยิ่ง เพราะวานักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการที่ถูกตองจากโรงเรียน เมื่อไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุน เปนการเสริมแรงจูงใจจากผูปกครอง นักเรียนจะเกิดความพรอมในการเรียนรูอยางมีความสุข 

การพัฒนาการในดานตาง ๆ เปนไปตามเปาหมาย  

จากประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเห็นความสำคัญในการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการ
เรียนรู ซึ่งมีผลตอการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียนพิเศษเปนอยางยิ่ง จึงตองการศึกษาระดับการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียนพิเศษโรงเรียนวัดชางเค่ียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 เพื่อนำขอมูลไปใชในการสงเสริม ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ
เสนอหนวยงานที่เกี ่ยวของไดพิจารณาปรับปรุงนโยบาย บทบาทการดำเนินงานใหสอดคลองกั บการมีสวนรวมของ
ผูปกครองใหเปนไปตามความตองการของผูปกครอง และชุมชนในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
กับนักเรียน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนวัดชางเค่ียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของ
โรงเรียนวัดชางเค่ียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 
กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 

กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษ
โรงเรียนวัดชางเคี่ยน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของนัก
การศึกษามาจัดทำเปนกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย ไดแก  1) รูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของ Cohen, J.M., & 

Uphoff, N.T. (อางใน วชิรวัชร งามละมอม , 2559: 12) 2) การแบงองคประกอบของรูปแบบการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ใชแนวคิดของ สราวดี เพ็งศรีโคตรและ จันทรชลี มาพุทธ (2554: 73) 3) ลักษณะการมีสวนรวมตามแนวคิด
ของ Campbell & Ramseyer (อางใน จิราภรณ ศรีคำ, 2547: 24) จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกลาว ผูวิจัย
ไดนำมาปรับใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็ก
พิเศษของโรงเรียนวัดชางเค่ียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดังนี้ 
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 1. ดานรวมรับรู รวมวิเคราะหสภาพปญหา 
 2. ดานรวมกำหนดความตองการ 
 3. ดานรวมวางแผนดำเนินงาน 

 4. ดานรวมดำเนินการ 
 5. ดานรวมตรวจสอบ 

 6. ดานรวมแกปญหาและพัฒนาปรับปรุง 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนวัดชางเค่ียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษและเพื่อศึกษาขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
จัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนวัดชางเค่ียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมคุณภาพ แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้  

1.1. ประชากร ไดแก ผูปกครองเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเคี่ยน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาเชียงใหม เขต 1 จำนวน 70 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปกครองเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเคี่ยน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จำนวน 40 คน โดยใชการสุมแบบเจาะจง  
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยท่ีเปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรยีนรู
สำหรับเด็กพิเศษดังนั้นเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ประกอบดวย เครื ่องมือที่ใชในการศึกษาของขั้นตอนนี้เปน
แบบสอบถาม และการรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการจัดการศึกษา โดยแบงออกเปน 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูปกครองเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเค่ียนท่ีตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
สำรวจรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา โดยกำหนดการศึกษา            
6 ดาน ไดแก 

  1. ดานรวมรับรู รวมวิเคราะหสภาพปญหา  
  2. ดานรวมกำหนดความตองการ  
  3. ดานรวมวางแผนดำเนินงาน  
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  4. ดานรวมดำเนินการ  
  5. ดานรวมตรวจสอบ  

  6. ดานรวมแกปญหาและพัฒนาปรับปรุง  
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ท่ีเรียงลำดับจาก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็ก
พิเศษของโรงเรียนวัดชางเค่ียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต1 แบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบปลายเปด  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล  

ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบตรวจสอบความเปนไปได ความถูกตอง และความเหมาะสมของการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนวัดชางเค่ียน โดยนำขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมา
แยกวิเคราะห ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของ

โรงเรียนวัดชางเคี่ยน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย ( ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลโดยใชเกณฑตามระดับมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) ดังนี้  
4.51 – 5.00 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

3.51 – 4.50 หมายถึงการมีสวนรวมอยูในระดับมาก  

2.51 – 3.50 หมายถึงการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  
1.51 – 2.50 หมายถึงการมีสวนรวมอยูในระดับนอย  

1.0 – 1.50 หมายถึงการมีสวนรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็ก
พิเศษของโรงเรียนวัดชางเค่ียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 นำมาจัดกลุม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชความถี่ (f) แลวเรียงลำดับ 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
5.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็ก

พิเศษโรงเรียนวัดชางเค่ียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดแก คารอยละ (%) 

5.2 การวิเคราะหการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษสถิติที่ใชวิเคราะห 

คือ คาคาเฉลี่ย ( ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเคี่ยน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
1. การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเคี ่ยน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับ
คะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานรวมรับรู รวมวิเคราะหสภาพปญหา ดานรวมกำหนดความตองการ  ดานรวม
ดำเนินการ ดานรวมวางแผนการดำเนินงาน ดานรวมแกปญหาและพัฒนาปรับปรุง ดานรวมตรวจสอบ  

1.1 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเคี่ยน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานรวมรับรู รวมวิเคราะหสภาพปญหาโดย รวมและ
รายขอ อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ผูปกครองมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูล 

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการพัฒนาโรงเรียน ผูปกครองมีสวนรวมศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ
ของปญหาและขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรสูำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียน มีสวนรวมในการหาสาเหตุของปญหาจาก
ผลการเรียนของนักเรียน และวางแผนเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

1.2 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเคี่ยน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานรวมกำหนดความตองการ โดย รวมและรายขอ อยู
ในระดับมาก โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย คือ มีความเขาใจถึงขอจำกัดดานเหตุปจจัยภายในตางๆ ท่ีมีผล
ตอการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนวัดชางเค่ียน มีสวนรวมเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการเรียนรู
ของกิจกรรม/โครงการใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองมีสวนรวมนำเสนอความตองการกิจกรรม/โครงการ
ในการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อใชในการวางแผนนโยบาย/แผนงานของโรงเรียน  

1.3 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเคี ่ยน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานรวมดำเนินการ ดานรวมวางแผน การดำเนินงานอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย คือ การทำกิจกรรมรวมกันระหวางครูและผูปกครองเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดี มีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรตางๆ และการบริหารจัดการคาใช จายสำหรับกิจกรรมการเรียนรูท่ี
กำหนดไวอยางเหมาะสม มีสวนรวมปฏิบัติตามนโยบาย/แผนงาน /โครงการและกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  

1.4 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเคี่ยน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานรวมวางแผนการดำเนินงานอยูในระดับมาก โดย
เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย คือ มีสวนรวมหาแนวทางในการรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูของชุมชนใหกับเด็ก
พิเศษ มีสวนรวมเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการดานบุคลากร แหลงเรียนรูและทรัพยากรที่ใชเรียนรูในชุมชน  

และมีสวนรวมพิจารณาและเรียงลำดับกิจกรรมตางๆที่ทางชุมชนตองการใหโรงเรียน โดยคำนึงถึงปจจัยสภาพแวดลอม 
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1.5 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเคี่ยน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานรวมแกปญหาและพัฒนาปรับปรุง อยูในระดับมาก 

โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย คือ มีสวนรวมสำรวจปญหา ปจจัยท่ีไมเหมาะสมหรือสาเหตุของปญหาในการ
จัดกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน มีสวนรวมนำเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรค เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนรู
บรรลุผลสำเร็จ 

1.6 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเคี่ยน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานรวมตรวจสอบ อยูในระดับปานกลาง โดย
เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย คือ มีสวนรวมกำหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบหลังการทำกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูตางๆ มีสวนรวมกำหนดวิธีสำหรับตรวจสอบและประเมินผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูปกครองมีสวนรวมของกิจกรรมตางๆ มีสวนรวมในการประเมินหลังการทำกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู  
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนวัดชางเค่ียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการศึกษาและประเด็นที่นา สนใจนำมาอภิปราย 

ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษ

โรงเรียนวัดชางเค่ียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก ทั้งนี ้เนื ่องจากโรงเรียนขอความรวมมือจากผูปกครองและเปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนในทุกๆ ดาน จากการศึกษาพบวาดานท่ีผูปกครองนักเรียนใหความรวมมือมากท่ีสุด คือ ดานรวม
รับรู รวมวิเคราะหสภาพปญหา ดานรวมกำหนดความตองการ ดานรวมดำเนินการ ท้ังนี้อาจเนื่องจากในหลักการมีสวน
รวม คือ หลักรวมคิด รวมทำ รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบเปนกระบวนการ ท่ีเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุกฝาย  จากเหตุผลดังกลาวทำใหการมี
สวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนวัดชางเคี่ยน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนพร รัตน
สุวรรณ และคณะ, (2564) ที่ไดศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นอกจากนี้ สุทธิษา เพ็ญศรี และคณะ, (2564) ไดศึกษาการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนบานเกาขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
อุบลราชธานี เขต 5 ผลการศึกษา พบวาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานปรากฏดังนี้ 
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ดานรวมรับรู รวมวิเคราะหสภาพปญหาโดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก โดยผูปกครองมีมีสวนรวมใน
การวิเคราะหขอมูล สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการพัฒนาโรงเรียน  ผูปกครองมีสวนรวมศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหา สาเหตุของปญหาและขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรสูำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียน มีสวนรวมในการหา
สาเหตุของปญหาจากผลการเรียนของนักเรียนและวางแผนเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดานรวมกำหนดความตองการโดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก ผูปกครองมีความเขาใจถึงขอจำกัดดาน
เหตุปจจัยภายในตางๆ ที่มีผลตอการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนวัดชางเคี่ยน มีสวนรวมเสนอแนะ
แนวทางในการบริหารจัดการเรียนรูของกิจกรรม/โครงการใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองมีสวนรวม
นำเสนอความตองการกิจกรรม/โครงการในการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อใชในการวางแผนนโยบาย/แผนงาน
ของโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐรัฐ ธนธิติกร. (2564:185). ท่ีศึกษาความตองการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดานรวมดำเนินการ อยูในระดับมาก โดยผูปกครองมีการทำกิจกรรมรวมกันระหวางครูและผูปกครองเพื่อสราง
ความสัมพันธท่ีดี มีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรตางๆ และการบริหารจัดการคาใชจายสำหรับกิจกรรมการเรียนรูท่ี
กำหนดไวอยางเหมาะสม มีสวนรวมปฏิบัติตามนโยบาย/แผนงาน /โครงการและกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 
ท้ังนี้เพราะวาผูปกครองใหความสำคัญในเร่ืองของการศึกษาของบุตรหลานและเห็นวาโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณ 

ตาง ๆ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากผูปกครองในการชวยสนับสนุนท้ังดานการเงิน สิ่งของ แรงงาน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เจษฎา ภักดี และคณะ. (2564:339). ที่ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง
นักเรียน โรงเรียนบานเกาขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มหาวิทยาลัยราช
ธานี ท่ีพบวาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา ดานบริหารงานงบประมาณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

การมีสวนรวมพิจารณาระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะหพิจารณาหาทางชวยเหลือสนับสนุนดาน
ตาง ๆ อยูในระดับมาก  

ดานรวมวางแผนการดำเนินงาน อยูในระดับมาก จากการที่ผูปกครองมีสวนรวมหาแนวทางในการรวมจัด
กิจกรรมการเรียนรูของชุมชนใหกับเด็กพิเศษ เชน กำหนดรายชื่อวิทยากรผูที่มีความสามารถในการถาย  ทอดความรู 
หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงแหลงเรียนรูและทรัพยากรท่ีใชเรียนรู
ในชุมชน มีสวนรวมเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการดานบุคลากร แหลงเรียนรูและทรัพยากรท่ีใชเรียนรูในชุมชน 

มีสวนรวมพิจารณาและเรียงลำดับกิจกรรมตางๆที่ทางชุมชนตองการใหโรงเรียน โดยคำนึงถึงปจจัยสภาพแวดลอม เชน 

ฤดูกาล เวลา และทรัพยากรท่ีใชเรียนรูใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีกำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลรัตน ภามนตรี 
และกฤษกนก ดวงชาทม. (2564:108). ที่ไดศึกษาแนวทาง การพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 
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ดานรวมแกปญหาและพัฒนาปรับปรุง อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก  

มีสวนรวมสำรวจปญหา ปจจัยที่ไมเหมาะสมหรือสาเหตุของปญหาในการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น  มีสวนรวมนำเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรค เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนรูบรรลุผลสำเร็จ 

ดานรวมตรวจสอบอยูในระดับปานกลาง ผูปกครองมีสวนรวมกำหนดวัตถุประสงคของการตรวจ สอบหลังการ
ทำกิจกรรมการจัดการเรียนรูตางๆ มีสวนรวมกำหนดวิธีสำหรับตรวจสอบและประเมินผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และการมีสวนรวมในการประเมิน
หลังการทำกิจกรรมการจัดการเรียนรู พบวาผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวาผูปกครองคิดวาเปน
หนาท่ีของโรงเรียน ผูปกครองจึงไมคอยเขาไปติดตามตรวจสอบนโยบายและการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ วิไลรัตน ภามนตรี และกฤษกนก ดวงชาทม. (2564:108). ท่ีไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร. 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช 

1. ควรสงเสริมใหผูปกครองเขามารวมพิจารณาแกไขปรับปรุงแผนงานโครงการตางๆ ของโรงเรียนโดยการ
ประชาสัมพันธใหผูปกครองไดรับทราบ และเห็นความสำคัญของการเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 

2. ควรสงเสริมใหผูปกครองมีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อเปนความรู
พื้นฐานในการเขารวมกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน เมื่อผูปกครองมีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนการ
ศึกษาของโรงเรียนผูปกครองก็จะเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนมากข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของ
โรงเรียนวัดชางเค่ียน 

2. ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรูสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนวัด
ชางเค่ียน โดยวิจัยเชิงคุณภาพ 
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An Administrative Leadership in The New Normal of Educational Schools Administrators
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Abstract
The purposes of this study were to find out and compare An Administration 

Leadership in The New Normal of Educational Schools Administrators under Chonburi 
Primary Educational Service Area Office 3. The sample was 159 teachers. The research 
instrument used in collecting the data were a five- point Likert scale questionnaire. The 
quantitative data were analyzed using the descriptive statistic of arithmetic percentage, mean, 
standard deviation, and independent sample t-test.
The results were as follows;

1. Teachers of schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 3 
had both overview and each aspect of An Administration Leadership in The New Normal at 
high level.

2. Teachers of schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 3 
had both overall and each aspect of An Administration Leadership in The New Normal, there 
was no difference when classified by male and female.

3. Teachers of schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 3 
had both overall and each aspect of An Administration Leadership in The New Normal, there 
was no difference when classified by educational background, whereas management of 
teaching and learning among COVID- 19 pandemic was significantly different at . 05 levels.
Furthermore, the average of upper master’ s degree teachers was higher than lower master’ s
degree teachers.

4. Teachers of schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 3 
had both overall aspect of An Administration Leadership in The New Normal, there was 
significantly different at . 05 levels when classified by work experience. Moreover, teachers 
who had 1- 5 years of work experience was higher average than 5- year- upper work 
experienced teachers. For each aspect of strategic planning of schools, the role of leaders, 
and management work of support encouraging, 5-year-upper work experienced teachers had 
significantly different at . 05 levels of overall aspect. Also, teachers who had 1- 5 years of 
work experience was higher average than 5-year-upper work experienced teachers.

Keywords : Leadership; New normal of Administration; Administrative Leadership 
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Management of School Personnel in the Education found Project in Sangkhlaburi 
District, Kanchanaburi
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Abstract

The research subject Management of school personnel in the education found that 
the project in Sangkhlaburi District Kanchanaburi the purpose of the study were 1) to study 
the management of school personnel in the education found that the project. in 
Sangkhlaburi District Kanchanaburi Province 2) to study the comparative study of 
personnel management of schools in the education found that the project in Sangkhlaburi 
District Kanchanaburi Classified by personal status. The population used to the research 
was 52 people. The research instrument was a questionnaire with a confidence value of 
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0.96. The statistics used to the research were frequency percentage. average statistics 
standard deviationt-test of variance One - Way - ANOVA (F-test) and a pairwise difference 
by means of Scheffé.  
The finding of study were as follows : 

1. The results of the analysis of opinions towards the school personnel management 
in the education found that the project in Sangkhlaburi District Kanchanaburi The results 
showed that overall and in each aspect at a high level when considering each aspect most 
average Personnel planning followed by personnel development. Evaluation of the 
performance of personnel Maintaining and building morale in the work of personnel and 
the lowest Assigning personnel to work in order.  

2. The results of the analysis of school personnel management in the education found 
that the project in Sangkhlaburi District Kanchanaburi Province found that respondents with 
gender, age, work experience and education level and each aspect, there was not different.

Keywords : Management, personnel, education found that the project 
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Project evaluation for promoting career skills in accordance with the Philosophy of 
Sufficiency Economy of Banmaeukor school under Mae Hong Son Primary Education 
Service Area office 1
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(Context    
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to evaluate the project of promoting career skills 

in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy by using the CIPP model, 2) to study 
the development guidelines for the of promoting career skills in accordance with the Philosophy 
of Sufficiency Economy. The samples consisted of 8 administrators, teachers and educational 
personnel, 7 the basic education committee. at Banmaeukor school, 30 parents, 75 students, for 
a total of 120 respondents. The instruments used were a five-rating scale questionnaire with 
reliability at 0.85 and an interview form. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and issue summarization.  
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The results of the research were as follows: 1. evaluate the project of promoting career 
skills in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy by using the CIPP model was 
overall at a high level. When considering each aspect, sorted from highest to lowest as follows: 
context, followed by process, input, and product. 2. The development guidelines for the of 
promoting career skills in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy of 
Banmaeukor school under Mae Hong Son Primary Education Service Area office 1 as follows: 
administrators, teachers and relevant persons should be provided activities to be more readily, 
safe, and appropriate for the purpose of organizing the activities to be more efficient. 

Key Word (s) : Project evaluation for promoting career skills in accordance with the Philosophy
of Sufficiency Economy 
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Skills of School Administrators in Administration after COVID-19 Situation of Pai 
Matchima School Group, under Mae Hong Son Primary Educational Service Area 1
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the skills of school administrators in 

administration after COVID-1 9 situation of Pai Matchima School Group under Mae Hong 
Son Primary Educational Service Area, and 2) to study the recommendations for developing 
the skills of school administrators in administration after COVID-1 9 situation of Pai 
Matchima School Group under Mae Hong Son Primary Educational Service Area. The 
respondents were 70 teachers and administrators of Pai Matchima School Group under Mae 
Hong Son Primary Educational Service Area, for a total of five educational institutions. Five 
school directors and one school deputy director selected by purposive sampling to be 
interviewed. The instruments used were a 5-rating scale questionnaire with reliability at 0.85
and an interviewed form. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and summarizing into issues. The results of the research found that: 
1. skills of school administrators in administration after COVID-19 situation of Pai Matchima 
School Group under Mae Hong Son Primary Educational Service Area were overall at a high 
level. When considering by each aspect arranging from the highest to the lowest, moral and 
ethical skills were at the highest, followed by interpersonal skills, communication skills, 
creative thinking skills and technological skills, and the use of digital, respectively. 2 . The 
recommendations for developing the skills of school administrators in administration after 
COVID-1 9 situation of Pai Matchima School Group under Mae Hong Son Primary 
Educational Service Area were as follows: school should have morals and ethics, self-
management, man – management, and job - Management, create motivation for colleagues, 
communicate with clear information.

Key Word (s): Skills, School Administrators, Administration after COVID-19.
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ภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผสูอน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 
An Academic Administration Leadership in The New Normal of Educational Schools 
Administrators under Chonburi Primary Educational Service Area Office 3
 
ผูวิจัย   อังคณา  ปานธรรม 

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา  ศรีญาณลักษณ 

   ภาควิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั ้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน จำนวน 169 คน ไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยาง อยางงาย (Simple 

Random Sampling) ตามขนาดตารางการสุมกลุมตัวอยางเครซี่และมอรแกน (Kreicie & Morgan, 1970) เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 

0.96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา  
  1. ครูผูสอนมีความคิดเห็นดานภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ท่ีมีเพศชายและเพศหญิงท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกวาปริญญาโทและต้ังแตปริญญาโทข้ึนไป และท่ีมีประสบการณ
ในการทำงานตั้งแต 1-5 ปและมากกวา 5 ปขึ้นไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหม
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 

คำสำคัญ : ภาวะผูนำ ภาวะผูนำทางวิชาการตามวิถีใหม การบริหารงานวิชาการ 

Abstract 
The purposes of this study were to find out and compare Administration Leadership 

in The New Normal of Educational Schools Administrators under Chonburi Primary 
Educational Service Area Office 3. The sample was 169 teachers by simple random sampling 
from Determining Sample Size of Krecie and Morgan ( Krecie & Morgan, 1970) . The 
research instrument used in collecting the data were a five- point Likert scale questionnaire. 
The reliability at 0.96 The quantitative data were analyzed using the descriptive statistic of 
arithmetic percentage, mean, standard deviation, and independent sample t-test. 
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The results were as follows;
1. Teachers of schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 3 

had both overview and each aspects of instructional leadership at high level. 
2. This study confirmed earlier reported findings that there was no different 

overview and each aspects of instructional leadership, Although the teachers generally had 
both male and female, different education background, and work experience.

Keywords :  Leadership, Academic Administration Leadership in The New Normal,
Academic Administration

 

บทนำ 
 จากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไดเร่ิมตนข้ึนในป พ.ศ. 2562 โดยพบ
ครั้งแรกในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ซึ่งเปนเมืองที่มีประชากร มากที่สดุใน
ภาคกลางของประเทศจีน กวา 19 ลานคน วันที่ 30 ธันวาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย 

ไดออกประกาศเปนทางการ พบโรคปอดอักเสบไมทราบสาเหตุ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับตลาด และเนื่องจากเมืองอู
ฮั่นเปนเมืองใหญที่มีประชาชนอยูหนาแนน จึงทำใหการระบาด แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว มีผูปวยหนักและ
ผูเสียชีวิตจำนวนมาก จนกระทั่งองคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหวางประเทศ ในวันที ่ 30 มกราคม 2563 ตอมาไดพบผูปวยยืนยันในหลายประเทศทั ่วโลก             

(กลุมพัฒนาวิชาโรคติดตอ, 2564 : 1) 
 จากผลการสำรวจของสถาบันมูลนิธิคีนันแหงเอเซีย พบวา การแพรระบาดของโควิด -19 โดยสงผล             

ใหนักเรียนไทยกวา 15 ลานคน หรือมากกวารอยละ 90 ของนักเรียนท้ังหมดตองหยุดเรียนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 

ซึ่งเหตุการณคร้ังนี้สงผลกระทบดานการศึกษาท่ีสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก เกิดความเหลื่อมล้ำและไมเทา
เทียมทางการศึกษา เชน โอกาสการเขาถึงระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ชองวางระหวางโอกาสเขาถึงการศึกษา และ
ความพรอมทางดานอุปกรณรองรับการเรียนเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน เชน โรงเรียนในเมืองและนอกเมืองมี
ความสามารถในการเขาถึงระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน (E-Learning) ไมเทากัน เปนตน ประการตอมา 
คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนจากสถานการณดังกลาวทำใหมีประสิทธิภาพลดลง  สถานการณที่เกิดข้ึน
เปนการเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหันท่ีทำใหทุกภาคสวนและประชาชนไมสามารถปรับตัวไดทัน รวมท้ังอุปกรณการ
เรียนการสอนที่มีอยูในโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน ไมสามารถดำเนินการไดอยางทันทวงที รวมทั้งการเรียนการ
สอนไมสามารถกลับมาเหมือนเดิมได จึงทำใหประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดนอยลง ในทางกลับกันทุกภาคสวน
ตองหาแนวทางแกไขใหสอดคลองกับสถานการณใหมหรือวิถีใหม (new normal) และประการสุดทาย คือ ระบบ
สงเสริมและสนับสนุนการสอนออนไลนของครูยังไมเพียงพอ ผูเกี่ยวของทุกคนตระหนักดีในความเปนแมพิมพของ
ชาติ มีความมุงมั่นและอยากมีสวนรวมที่สำคัญที่ไดชวยสรางคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในดานวิชาการ             

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประกาศแบบเรงดวนไมสามารถปฏิบัติไดทัน และมีสภาพความเปนอยูท่ีลำบาก เปนตน 

ซึ่งผูนำทางวิชาการจะตองมีการบริหารจัดการและเตรียมรับมือกับทุกสถานการณท่ีเกิดข้ึน (จินดา ศรีญาณลักษณ, 

2564 : 365-373; อางอิงจาก สถาบันมูลนิธิคีนัน. 2562 : 1-3) 
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ผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา มีบทบาทและ อิทธิพลตอการ
งานที่จะนำพาสถานศึกษาไปสูเปนองคการแหงการเรียนรู ใหผูเรียน ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูง มีความรูและ
ทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสม เปนพื้นฐานสำคัญในการเรียนรูระดับสูง และการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงานหลัก ในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ไดตระหนัก
ความสำคัญในการมุง สรางคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัยมีทักษะ             

มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกำหนด
นโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 

ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แหงชาติ 

พ.ศ.2560 - 2579 และมุงสู Thailand 4.0 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2563 : 3) 

 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผูนำทางวิชาการเปนอยางดี เนื่องจากงานวิชาการเปนหัวใจหลักของ
สถานศึกษา เพราะการบริหารงานวิชาการเปนงานสำคัญ ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและเปนเครื่องชี้
ความสำเร็จในการบริหารการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนงานที่จะตองปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน โดยยึดผูเรียนเปนความสำคัญ ดังนั้นผูบริหารควรมีบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถใน
การโนมนาวจูงใจใหกับครู และใหความสำคัญของการจัดการศึกษา มีทักษะตลอดจนเทคนิคตาง  ๆ มาใชใหเกิด
ประโยชนตอการดำเนินงานวิชาการ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อใหมพีัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความสำคัญของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูนำท่ีมีสวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีสวนในการพัฒนา
ประเทศชาติ ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสำคัญอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนำ
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อสงผลให
ผูบริหารสามารถพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาประสงค คือ มุงเนนพัฒนา คุณภาพของผูเรียน โดยมุงหวังใหเด็กไทย           

ทุกคน ดี เกง มีความสุขเพิ่มทุนทางสังคม ลดปญหาท่ีเกิดข้ึนและนำไปสูการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตตอไป  

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหม ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิด เห็น
ของครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณในการทำงาน 
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สมมุติฐานของการวิจัย  
  ครูผูสอนตาม เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ ในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 แตกตางกัน 

 
กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สังเคราะหจากแนวคิดของเดวิส และ โทมัส 

(Davis & Tomas. 1989) ซึ่งสอคคลองกับแนวคิดของฮอลลิงเจอรและเมอรฟ (Hallinger & Murphy, 1983 อาง
ถึงใน บุญพา พรหมนะ, 2559 : 5) ผูวิจัยจึงไดเสนอองคประกอบของภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถาน 

ศึกษาไว 11 ดาน โดยศึกษาและเปรียบเทียบตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทำงาน           

ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของครูในอำเภอสัตหีบท่ีมีภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยการนำแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item objective congruence : IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 และมีคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.96 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี ่(Frequency) 

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคาที (t-test) 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ ภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 โดยภาพรวม 

 
ดาน ภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหม X SD ระดับ อันดับที่ 
1 การกำหนดเปาหมายงานวิชาการโรงเรียน 4.50 .107 มาก 2 

2 การสื่อสารเปาหมายงานวิชาการของโรงเรียน 4.50 .117 มาก 5 

3 การนิเทศและการประเมินผลการสอนของครู 4.49 .163 มาก 10 

4 การประสานงานการใชหลักสูตรสถานศึกษา 4.50 .131 มาก 6 

5 การติดตามตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 4.50 .140 มาก 7 

6 การควบคุมการใชเวลาในการสอน 4.50 .164 มาก 9 

7 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 4.50 .112 มาก 3 

8 การกระตุนใหครูไดรับแรงจูงใจในการทำงาน 4.50 .144 มาก 8 

9 การสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิชาชีพ 4.49 .168 มาก 11 

10 การพัฒนาและสรางมาตรฐานงานวิชาการ 4.51 .136 มากที่สุด 1 

11 การจัดใหมกีารสงเสริมการเรียนรู 4.50 .112 มาก 3 

รวม 4.50 .111 มาก - 
 

 จากตารางที่ 1 ครูผูสอนมีความคิดเห็นดานภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหม ของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3                    

โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปนอยพบวา อันแรก  คือ การพัฒนาและสราง
มาตรฐานงานวิชาการ รองลงมา คือ การกำหนดเปาหมายงานวิชาการโรงเรียน การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน
อยางใกลชิด การจัดใหมีการสงเสริมการเรียนรู การสื่อสารเปาหมายงานวิชาการของโรงเรียน การประสานงานการ
ใชหลักสูตรสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  การกระตุนใหครูไดรับแรงจูงใจในการ
ทำงาน การควบคุมการใชเวลาในการสอน การนิเทศและการประเมินผลการสอนของครู และอันดับสุดทาย               
การสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิชาชีพ 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามเพศ 

 

ดาน ภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหม 
ชาย หญิง 

t p 
X SD X SD 

1 การกำหนดเปาหมายงานวิชาการโรงเรียน 4.51 .086 4.49 .119 1.322 .188 

2 การสื่อสารเปาหมายงานวิชาการของโรงเรียน 4.50 .062 4.50 .143 .132 .895 

3 การนิเทศและการประเมินผลการสอนของครู 4.50 .102 4.48 .194 .522 .602 

4 การประสานงานการใชหลักสูตรสถานศึกษา 4.51 .060 4.49 .161 1.204 .230 

5 การติดตามตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 4.51 .068 4.49 .172 .951 .343 

6 การควบคุมการใชเวลาในการสอน 4.50 .102 4.49 .194 .430 .668 

7 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 4.50 .081 4.51 .129 .626 .532 

8 การกระตุนใหครูไดรับแรงจูงใจในการทำงาน 4.51 .092 4.49 .170 .816 .415 

9 การสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิชาชีพ 4.50 1.27 4.49 .191 .137 .891 

10 การพัฒนาและสรางมาตรฐานงานวิชาการ 4.51 .106 4.51 .153 .109 .913 

11 การจัดใหมีการสงเสริมการเรียนรู 4.50 .075 4.50 0.75 .276 .783 

รวม 4.50 .047 4.50 .014 .488 .626 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ีมีเพศชาย 

และเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ีมี
เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาทุก
ดานไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ดาน ภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหม 
ต่ำกวา

ปริญญาโท 
ต้ังแตปริญญา
โทขึ้นไป t p 

X SD X SD 

1 การกำหนดเปาหมายงานวิชาการโรงเรียน 4.51 .115 4.49 .087 .900 .369 

2 การสื่อสารเปาหมายงานวิชาการของโรงเรียน 4.51 .132 4.49 .071 .824 .411 

3 การนิเทศและการประเมินผลการสอนของครู 4.49 .187 4.49 .087 .094 .925 

4 การประสานงานการใชหลักสูตรสถานศึกษา 4.50 1.45 4.49 .087 .643 .521 

5 การติดตามตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 4.50 .161 4.49 .071 .510 .611 

6 การควบคุมการใชเวลาในการสอน 4.50 .186 4.49 .093 .619 .537 

7 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 4.51 .117 4.48 0.99 1.731 .085 

8 การกระตุนใหครูไดรับแรงจูงใจในการทำงาน 4.50 .164 4.50 .080 .291 .771 

9 การสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิชาชีพ 4.49 .194 4.50 .080 .046 .963 

10 การพัฒนาและสรางมาตรฐานงานวิชาการ 4.51 .152 4.50 .087 .676 .500 

11 การจัดใหมกีารสงเสริมการเรียนรู 4.51 .124 4.50 0.80 .595 .552 

รวม 4.50 .123 4.49 .076 .658 .511 
 

จากตารางที่ 3 พบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ำกวาปริญญาโทและต้ังแตปริญญาโทข้ึนไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถี
ใหมของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกวาปริญญาโทและตั้งแตปริญญาโทขึ้นไปมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามประสบการณใน
การทำงาน 

 

ดาน ภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหม 
ต้ังแต 1-5 ป 

มากกวา 5 ป 
ขึ้นไป t p 

X SD X SD 

1 การกำหนดเปาหมายงานวิชาการโรงเรียน 4.51 .073 4.50 .121 1.002 .318 

2 การสื่อสารเปาหมายงานวิชาการของโรงเรียน 4.51 0.46 4.50 .141 .571 .569 

3 การนิเทศและการประเมินผลการสอนของครู 4.50 .057 4.48 .197 1.220 .224 

4 การประสานงานการใชหลักสูตรสถานศึกษา 4.50 .057 4.50 .156 .309 .758 

5 การติดตามตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 4.51 .046 4.49 .170 .675 .501 

6 การควบคุมการใชเวลาในการสอน 4.51 .081 4.49 .193 .664 .508 

7 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 4.48 0.79 4.51 .125 -1.698 .091 

8 การกระตุนใหครูไดรับแรงจูงใจในการทำงาน 4.50 .047 4.50 .175 .580 .561 

9 การสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิชาชีพ 4.51 .046 4.49 .205 1.088 .278 

10 การพัฒนาและสรางมาตรฐานงานวิชาการ 4.52 0.79 4.50 .158 .576 .565 

11 การจัดใหมีการสงเสริมการเรียนรู 4.51 0.46 4.50 .135 .472 .637 

รวม 4.50 .135 4.51 0.39 .531 .596 
 

จากตารางที่ 4 พบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่มี
ประสบการณในการทำงานตั้งแต 1-5 ปและมากกวา 5 ปขึ้นไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำการบริหารงาน
วิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ครูผูสอน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่มีประสบการณในการทำงานตั้งแต 1-5 ปและมากกวา 5 ปขึ้นไปมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานไมแตกตางกัน 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

ท่ีมีครูผูสอนเพศชายและเพศหญิง วุฒิการศึกษาต่ำกวาปริญญาโทและต้ังแตปริญญาโทข้ึนไป และประสบการณใน
การทำงานต้ังแต 1-5 ปและมากกวา 5 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็น
สำคัญและอภิปรายผลจากขอมูลท่ีคนพบไดจากการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหาร
สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานที่ชัดเจนในวิถีใหม มีการประชุมชี้แจงการกำหนดเปาหมายดานวิชาการของ
โรงเรียนใหครู นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของทราบ มีการประเมินความตองการของครูเพื่อนำขอมูลไปใชประโยชน
ในการปรับปรุงและพัฒนาเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการทำงานดานวิชาการ
เพื่อจัดทำและพัฒนาเกณฑมาตรฐานดานการเรียนของนักเรียนโดยมีคำสั่งชัดเจน และ มีการสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูนำทักษะตาง ๆ ท่ีไดจากการฝกอบรมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญพา 
พรหมณะ (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สั งกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของคาวาโซส (Cavazos, 1999 : บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษาที่ประสบความสำเร็จในโรงเรียน Hispanic majority high school พบวา ภาวะผูนำทางวิชาการที่ทำ
ใหโรงเรียนประสบความสำเร็จคือ ผูบริหารจะตองเปนผูนำที่เขมแข็งในการสนับสนุนการพัฒนาเปาหมาย การ
ปฏิบัติงานทางวิชาการของนักวิชาการ การกำหนดวัฒนธรรมของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน การสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพกับผูเกี่ยวของ รวมทั้งการมอบอำนาจใหครูรวมกันเปนผูนำของโรงเรียน และ แอนเดอรสัน 

(Anderson, 2000: Abstract) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนำทาง วิชาการที่มีประสิทธิภาพของครูผูบร ิหาร
สถานศึกษามัธยมศึกษาและศาสตราจารยที่เปนผูนำทางการศึกษา  และสอดคลองกับแนวคิดของสิรรานี วสุภัทร 
(2551 : 29) ท่ีกลาวววา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาคือการแสดงบทบาทหนาท่ีอยางสรางสรรค
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสามารถโนมนาว จูงใจ หรือชี้นำใหบุคลากรในสถานศึกษา และผูเกี่ยวของเขาใจและ
ตระหนักในจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา รวมพลัง และประสานสัมพันธกันเพื่อใหงานวิชาการซึ่งเกี ่ยวของ
โดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียน อันเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ีมีเพศชายและเพศหญิงท่ีมีวุฒิการศึกษา
ต่ำกวาปริญญาโทและต้ังแตปริญญาโทข้ึนไป และท่ีมีประสบการณในการทำงานต้ังแต 1-5 ปและมากกวา 5 ปข้ึน
ไปมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนเตรียมความพรอมรับมือสถานการณการแพรระบาด
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ที่จะสงผลกระทบอยางมากตอระบบ การจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียน 

นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรในสถานศึกษาอยางเครงครัด เพื่อใหสถานศึกษาเปนสถานที่ปลอดภัยเพื่อให

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 
 

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรคจึงทำใหครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และ ประสบการณในการทำงานมีความคิดเห็นในเรื่อง
ภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัย
ของมานพ ศรีตะโกเพชร (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูเกี ่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตาม
ประสบการณในการทำงานโดยรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานปรากฎวาดานการจัดการเรียนการสอน
และการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการกำหนด
ภารกิจไมแตกตางกันและ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร เทพสีดา (2560 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผนูำทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ตามความคิดเห็นของ
ครูท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน  
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับหนวยงาน  
 1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาวิชาชีพทำกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนและ
เผยแพรผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพท่ีสงเสริมคุณภาพผูเรียนแบบวิถีใหม 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      

ในองคการของตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดของครูผูสอนทุกคนควรมีและ  

ควรปฏิบัติ และควรมีการกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอน 

 3. ผูบริหารสถานศึกษาหนวยเหนือควรสงเสริมการสรางภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารจัดการดานตาง ๆ เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำการบริหารงาน
วิชาการวิถีใหมเพื่อประสิทธภิาพของการบริหารงานตอไป 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูผูสอน โดยใชตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามวิถ่ีใหม  

 2. ควรศึกษาวิจัยภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ 

รูปแบบการนิเทศเพื่อนครูดวยกัน ใหครอบคลุมตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการนิเทศการเรียนการสอนของครูผูสอน 

 3. ควรศึกษาวิจัยภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการ
สอนซอมเสริมเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มตามเกณฑที่กำหนดไวใหครอบคลุมตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการสอน
ซอมเสริมใหนักเรียน 

 4. ควรศึกษาวิจัยแนวทางการเสริมสรางภาวะผูนำการบริหารงานวิชาการวิถีใหมของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามตัวแปรอ่ืน ๆ 

ท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการวิถีใหมในข้ันตอไป (Next New Normal) 
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