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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมทั้ง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 ในหัวขอ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด องคความรู
ที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ที่เก่ียวของ  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจยัระดับชาติ (Proceedings) คร้ังที่ 15 จัดพิมพข้ึน
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ใหกวางขวาง            
โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรที่เก่ียวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ตอไป คณะผูจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings)  คร้ังที่ 15 

ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนํา
และพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งข้ึน หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและ             

ผูนําไปประยุกตใชตอไป 

 

 

 

     ประธานคณะทาํงานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 

 





 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งท่ี 15 

เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” 

วันเสารท่ี 7 และวันอาทิตยท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

หลักการและเหตผุล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัตนที่มุงเนนการสรางความมั่งค่ังใหกับประเทศนั้น จําเปนจะตอง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค แทนการ
เนนทรัพยากรพื้นฐาน ที่นับวันจะหมดลงเร่ือย ๆ เปนการเติมเต็ม”ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ที่มีอยูดวย 
“ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพื่อ “สรางมูลคา” แทนที่จะเปนแค “เพิ่มมูลคา”เพื่อนํามาซึ่ง“ระบบเศรษฐกิจที่เนน
การสรางมูลคา” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณอยาง
กวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สํานักงานการวิจัยแหงชาต ิ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น และ
วิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 ในหัวขอ “บูรณา
การงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอัน จะนําไปสู
การประยุกตใชผลงานวิจัยดานสงัคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้ง
เปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสําคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย อันจะทําใหเกิด
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนานวัตกรรม
งานวิจัยใหเกิดข้ึนระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

3. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงาน และ
ขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 

 



หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

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

 1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 

 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 

 

ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารที่ 7 และวันอาทติยที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 
 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 

 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 

 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 

 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ 

“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับ
ระบบการศึกษาตอไป 

 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาต ิ

 

 

 



กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. กําหนดการลงทะเบียน ชาํระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบบัแกไข 

3. ประกาศรายชื่อ (สําหรับผูลงทะเบียนชําระเงินและสง
บทความ) 
4. นําเสนอบทความ 

วันที่ 22 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

 

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

 

อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนาํเสนอบทความ 

 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) 
โดยลงทะเบยีนชาํระเงิน 

ตั้งแต วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2. เขารวมประชุมและนาํเสนอ 

บทความวจิยั 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ทั้งนี้ตองชําระเงนิ/สงบทความ 
ตั้งแต วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ  
1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  
  3. หากตองการใบเสร็จเพ่ือเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานําใบเสร็จท่ีชําระของธนาคาร (ตัวจริง) นํามา
ติดตอไดท่ี การเงิน ช้ัน 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 

   4. อัตราคาลงทะเบียนสําหรับการเขารวมนําเสนอผลงานตอ 1 ทานเทาน้ัน หากผูเขารวมนําเสนอทานอ่ืนประสงค
เขารวมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 

   5. เกียรติบัตรในการนําเสนอผลงานท่ีมอบให จะปรากฏช่ือของผูลงทะเบียนนําเสนอผลงานคนแรกเทาน้ัน สวน
รายช่ือผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 

 



การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ทั้งไฟล word และ pdf ใหเรียบรอย จากนั้นใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียน
รับรหัสประจําตัวที่ http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลว
กดยืนยันเพื่อรับรหัสประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกคร้ัง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ 
 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมโดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 

 

การสงบทความ 

เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบข้ันตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา 
จํานวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ทั้งไฟล Word และไฟล PDF) มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com สอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 

 .................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.western.ac.th/index.php/register
mailto:wturesearch@gmail.com


 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 

เร่ือง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” 

วันเสารที่ 7 และวันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

วันเสารที ่7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน 

เวลา 09.00 – 09.10 น. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน 

เวลา 09.10 – 09.20 น. ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา  
 (นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ทาน ดร.ประภากร สมิต)ิ 

 เร่ือง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวตักรรม” 

เวลา 09.20 – 09.30 น.  แนะนาํองคปาฐก (รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม) 

เวลา 09.30 – 10.45 น.  บรรยายทางวิชาการหัวขอ 

 เร่ือง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” 

เวลา 10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 11.00 – 12.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น. นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 
เวลา 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 14.30 – 16.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 
เวลา 16.00 – 17.00 น. มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล) 
เวลา 09.00 – 15.00 น.  นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนสิิตปริญญาเอก 

 

 

 

 





























สารบัญ 

 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย           หนา 
 
การศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนไชยปราการ       1 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 

 กฤษกร  ภมรศิลปน 
 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเหมาะสมกับการศึกษายุค     10 
Thailand 4.0 ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 กัญณิชานันท  ธัญเรืองชัยกุล 
 
ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     21 

ในสังกัดเทศบาลตําบล โนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

 กัมปนาท  กุจะพันธ 
 

การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต   36 

 จตุรงค  พรหมสุข 
 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานโรงเรียน     45 

ในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 จารุวรรณ  นิระมิตร 
 
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธ     56 

ของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ฉลาด  ศรีธนานนัท 
 

 



สารบัญ 

 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย           หนา 
 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองในการบริหาร   66 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 ชญาณิศา  สุวรรณ 
 
การสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6    78 

โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) 
 ชนารดา  ดวงอินทร 
 

การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคร ู   89 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ณัฐวัฒน  หิรัญอุทก 

 

การบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร    99 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

 ตระกูล  พรสินโลก 
 
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    112 

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
 ทรงกรด  ผลประดิษฐ 
 
การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารเครือขายท่ี 4 กลุมโรงเรียนไทรโยค-ลิ่นถิ่น   126 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3 

 ธงชัย  บุญธรรม 
 

 



สารบัญ 

 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย           หนา 
 
การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)    136 

ของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 ธีระวัฒน  ยานะจิตร 
 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก   147 

ในอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 นัยนา  ปองเปน 
 
สภาพท่ีพึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็ง    158 

ทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 นิภาพร  ปุดหนอย 
 
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบรหิารของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ  167 

ในการปฏิบัติงานของครโูรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 
 นุจรินทร  พงศศิริวรรณ 
 
การใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ    179 

แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือความเปนเลิศ 

 นุชนาฏ  พรหมทอง 
 
การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง    191 

ในกลุมเครือขายท่ี 7 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 ปภัทรสร  แกวประดับ 



สารบัญ 

 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย           หนา 
 
แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท    201 

ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 ปราโมทย  บินสะมะ 
 
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน    212 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

 ปรียาภรณ  กลิ่นประทุม 
 
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคล    224 

ของสถานศึกษากลุมเครือขายสถานศึกษาเมืองปอน แมกิ๊  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

 ปณณวัชญ  พชรอมรรัตน 
 
ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  233 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 ปุญชรัศมิ์  งามนอก  
 
ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการบริหารงานปกครอง     250 

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

 ปุญณิศา  ดอกแกว 
 
การมีการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา   264 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

 พิทยา  อินทุรัตน  
 



สารบัญ 

 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย           หนา 
 
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาท่ีมาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบ   277 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 

 เพ็ญศรี  เปนกล 
 
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา    290 

ทาตอน 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 ภูษิต  อยูประจักษ 
 
ทักษะภาวะผูนําในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม    301 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 มัลลวีร  ดอกแกว 
 
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนแมระมาด    311 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 มินตรา  มีเฟย 
 
การพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา   319 
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สารบัญ 

 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย           หนา 
 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร สถานศึกษาเครือขายท่ี 50    342 
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ระบบโควตาพิเศษภาคใตในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

 รีฟดา  บินสะมะ 
 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา   364 
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โรงเรียนบานหม่ืนฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 วันด ี กวินธารา 
 
ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา   400 

 วิเชียร  เทพโสภา 
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ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย           หนา 
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 วิทยา  ทิศหลา 
 
การมีสวนรวมของผูปกครองดานวิชาการของโรงเรียนบานนานวล     421 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 สมบูรณ  เกลี้ยงพรอม 
 
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียน   440 

บานแมขีด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

 สมพงษ  หอมนาน 
 
การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม   452 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 สมพงษ  แกวดอกรัก 
 
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต   461 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 สมโภช  นิยมคง 
 

การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   475 

โดยใชการประเมิน รูปแบบ CIPP ของโรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

 สรไกร  ศรีวิชัย 



สารบัญ 

 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย           หนา 
 
การศึกษาปญหาการดําเนินตามระบบประกันคุณภาพนของสถานศึกษา    487 
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 สุพรรณ ี ดิคซอน-สมิธ 
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 

 อัจฉราภรณ  สิริจินดาวรรณ 
 
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอม   527 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

 เอกชัย  จันทรทอง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานดานกิจการนักเรียนของโรงเรียนไชยปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชากรของการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนไชยปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในปการศึกษา 2561 เปนเพศชาย 26 คน เพศหญิง 34 คน จํานวน
รวมทั้งหมด 60 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ           
ทั้งฉบับ 0.92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ ความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  

1. การบริหารงานดานกิจการนักเรียนของโรงเรียนไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
รองลงมา ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร และดานการใหบริการนักเรียน ตามลําดับ 

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนไชยปราการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 มีดังนี้ ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรจัดตั้งชมรมเครือขายผูปกครองนักเรียน 
สถานศึกษา และรวมกับหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ปญหาและประสานงานในการสงตอ 
ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม อยาง
ตอเนื่อง ดานการใหบริการนักเรียน ควรมีการดูแล การประสานความรวมมือกับหลายหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของ 

 
คําสําคัญ : การบริหารงานดานกิจการนักเรียน, โรงเรียนไชยปราการ, สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 34 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the administration of student affairs 
department in Chaiprakan school under Secondary Educational Service Area office 34. The 
population in this study were 60 teachers of Chaiprakan school under Secondary Educational 
Service Area office 34, in the academic year 2015 consisting of 22 males and 38 females. 
Instrument used in this research was a five-rating scale questionnaire with the reliability of 
0.92. The data were analyzed by percentage, frequency, mean and standard deviation.  
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1. Results of studying the administration of student affairs department in Chaiprakan 
school under Secondary Educational Service Area office 34 were overall at a high level. 
When considering by each aspect, student care and supporting system; followed by external 
curriculum activities; and student services, respectively. 

2. The policy proposal for the administration of student affairs department in 
Chaiprakan school under Secondary Educational Service Area office 34 consisted of                 
1) student care and supporting system, the school should set up parents network and 
cooperate with external organizations to help and support students who had problems and 
next, 2) external curriculum activities, teachers should create a variety of activities to 
encourage students to participate continuously; 3) student services, the school should take 
care and make a cooperation with other organizations. 

 
Key words : Students Affairs Department, Chaiprakan School, Secondary Educational 

Service Area Office 34  
 

บทนํา 
การพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศ คุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสิ่ง

สําคัญและจําเปนมากที่สดุ เพราะมีผลโดยตรงตอความเจริญกาวหนาและประเทศชาติ ซึ่งการที่คนจะมีคุณภาพมาก
หรือนอยไดนั้น การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการพัฒนา ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต รูเทาทัน
ความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ตลอดจนสามารถอยู
รวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ดังนั้นการศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือที่สําคัญสําหรับการพัฒนาคนในประเทศ การ
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพจึงเปนโจทยที่สําคัญที่หนวยงาน
การศึกษาทุกระดับ ตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด และสนองความตองการของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย  

ในปจจุบันผังโครงสรางการบริหารสถานศึกษาที่จัดแบงงานตามภารกิจมาจากการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 จะแบงงานตามภารกิจออกเปน 
4 งาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป (สํานักราชกิจจา
นุเบกษา, 2550:231) สถานศึกษาจึงมีหนาที่จะบริหารจัดการภาระงานใหมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการบริหารงาน
ทั่วไปเปนงานที่เก่ียวของกับการจัดระบบการบริหารสถานศึกษา ใหการบริหารงานทุกดานบรรลุผลตามมาตรฐานที่
กําหนดไว ตลอดจนสงเสริมการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียนที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ไดแก นิติธรรม คุณธรรม การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ ความคุมคา 
และความโปรงใส มีการนําระบบควบคุมภายในเขามาใชในการวางแผน เพื่อใหความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่
สถานศึกษายอมรับและมั่นใจไดวา การดําเนินงานของสถานศึกษาจะสามารถบรรลวุัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การจัดโครงสรางของสถานศึกษาที่ระบุการจัดองคกรที่เก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนตาม
ขอบขายและภารกิจ แบงออกเปน 3 งาน ดังนี้ 1. กิจกรรมนอกหลักสูตร 2. การใหบริการนักเรียน และ 3. ระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน  

2

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



การบริหารงานกิจการนักเรียน จะอยูในโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะตองมี
ระบบบริหารทั้งทางดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยยึดหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมใหบุคคลในสถานศึกษาไดปฏิบัติตรงกับความรูความสามารถ และมีการจัดการศึกษาไดสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและชุมชน ซึ่งองคกรการบริหารงานกิจการนักเรียน จะอยูในโครงสรางที่อาจจะแตกตางกันตาม
ลักษณะและขนาดของสถานศึกษา สรุปไดวา การจัดองคกรในการบริหารงานกิจการนักเรียนของแตละสถานศึกษา
ยอมแตกตางกัน ตามภารกิจของงานในสถานศึกษาที่ตองดูแลรับผิดชอบนักเรียน โดยพิจารณาจากอายุวัย เพศ และ
ความแตกตางของนักเรียน ไดแก สถานศึกษาจะตองระบุงานที่จะบริหารหรือชวยพัฒนาใหนักเรียนเกิดพัฒนาการที่
ดีทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาตอไป ดังที่กลาวไวในหมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและ
หลักการ ตามมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 25)  

งานกิจการนักเรียนเปนงานที่เก่ียวกับนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตร เพื่อสงเสริม ชวยเหลือ
ใหนักเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางเปนสุขและประสบความสําเร็จ งานกิจการนักเรียนจึงเปนงานที่ทุก
โรงเรียนจะตองจัดใหมีและดําเนินการใหเปนประโยชนตอนักเรียนอยางเต็มที่ งานกิจการนักเรียนจึงเปนงานที่มี
ความจําเปนและมีความสําคัญตอนักเรียนอยางยิ่งนอกจากนี้ยังพบวา ในชีวิตจริงของนักเรียนนั้นมิไดข้ึนอยูกับงาน
วิชาการเพียงอยางเดียว แตยังตองอาศัยประสบการณอ่ืน ๆ อีก เชน การปรับตัว การแกปญหา การวิเคราะหวิจัย
ดวยตนเอง สิ่งเหลานี้การเรียนทางวิชาการเพียงดานเดียว และการเรียนในหองเรียนเพียงอยางเดียวไมสามารถให
ประสบการณที่เพียงพอแกนักเรียนได จําเปนตองใหนักเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมนอกหองเรียน ซึ่งเปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนไดสัมผัสความเปนจริงของชีวิต ประสบการณนอกหองเรียนดังกลาวนั้นอยูในงานกิจการนักเรียน
เปนสวนมาก โรงเรียนจึงจําเปนที่จะตองจัดดําเนินการกิจการนักเรียนอยางสมบูรณ และเปนระบบเพื่อสงเสริม
พัฒนาการของนักเรียนใหเติบโตเปนพลเมืองที่ดีของสังคม เพราะการศึกษาชวยใหเด็กเจริญเติบโตเปนพลเมืองดี
ของชาติ ชวยใหนักเรียนมีความรอบรู มีความฉลาด มีไหวพริบ รูจักแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง รูจักปรับตัวใหเขา
กับสถานการณตาง ๆ รูจักใชความสามารถของตนเพื่อความสําเร็จในชีวิต งานกิจการนักเรียนจึงจัดเปนงานที่สําคัญ
งานหนึ่งของโรงเรียน และผูบริหารสถานศึกษาที่จะละเลยหรือจะไมกระทํามิได (พีรวิชญ รัตนอมรวิสิทธิ์, 2559: ก) 

สถานศึกษาจะดําเนินการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต การที่จะบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพดังกลาวจําเปนตองให
ความสําคัญกับการสงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนโดยการบริหารกิจกรรมพัฒนานักเรียนนอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ ที่กลาววา การศึกษาที่มุงหวังที่จะเห็นความเจริญงอกงามของผูเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 22 
การจัดการศึกษายึดหลัก ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สถานศึกษาและหนวยงานที่
เก่ียวของ จะตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน รักการอาน และ
เกิดการเรียนรู ผูสอนจะตองสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรู (อรุณรัศม อินเครือ, 2560: ก)  
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ในปจจุบันยังพบปญหาเก่ียวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูมาก ปญหาสําคัญในการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ ครูไมใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูขาดความรู ความเขาใจ ปลอยให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมตามยถากรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู ยังไมไดรับความสนใจจากทกุฝายอยาง
แทจริง การจัดกิจกรรมบางสวนจัดใหผูเรียนไดเลือกเรียนนอย ขาดการเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน การปฏิบัติและการประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักเรียนยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ครูบางสวนยัง
ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ขาดการปฏิบัติและประเมินผลตามสภาพที่แทจริง การบริหารกิจกรรมนักเรียนสง
ผลกระทบตอนักเรียน ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายการศึกษา (อุเทน วิระทูล, 2559: 5) 

จากปญหาและแนวคิดตาง ๆ พบวา การบริหารงานดานกิจการนักเรียนนั้นยังพบปญหาในดานตาง ๆ อยู
มาก โดยเฉพาะการบริหารงานภายในโรงเรียนนั้นตองอาศัยหลักการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูสนับสนุนทางการศึกษาดานตาง ๆ อีกทั้งภาระงานของผูบริหารสถานศึกษานั้นมีอยูมาก ในฐานะที่ผูทําวิจัยซึ่งเปน
หัวหนางานกิจการนักเรียนมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานดานกิจการนักเรียนของโรงเรียนไชยปราการ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหารในการนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการบริหารงานกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34  

2. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

การบริหารงานดานกิจการนักเรียนของโรงเรียนไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 ซึ่งจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ตอการปฏิบัติงานทั้ง 3 ดาน ไดแก 
ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร ดานการใหบริการนักเรียน และดานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2547: 25) 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัย ตามข้ันตอนดังนี้ 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ครูโรงเรียนไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 ที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนไชยปราการ ในปการศึกษา 2562 จํานวน 60 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางเอง โดยเปนแบบสอบถามโดยเปน
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ และแบบมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 3 ตอน คือ  
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ตอนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
เก่ียวกับเพศ อายุ และประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานดานกิจการนักเรียนของโรงเรียนไชยปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ใน 3 ดาน คือ ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร ดานการใหบริการ
นักเรียน และดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยออกแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ในแตละขอมีมาตราสวนประมาณคาการบริหารงาน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
จํานวน 45 ขอ มีคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.92  

ตอนที่ 3 เปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-structured interview) วิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําสงแบบสอบถาม และขอรับคืนดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 100 ข้ันตอน
การเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษา
วิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ทั้ง 2 ตอน โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูป โดยแยก
วิเคราะห ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะหโดยหาคารอยละ และเสนอในรูปตาราง พรอม
บรรยายประกอบ 

2. ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานดานกิจการนักเรียนของโรงเรียนไชยปราการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐานวิเคราะหขอมูล จัดกระทําโดย
การแจกแจงความถ่ี หาคาเฉลี่ย ( µ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) โดยหาคาคะแนนทั้งโดยรวม และรายดาน 
แลวนําไปเปรียบเทียบ แปลความหมายกับเกณฑการวิเคราะหผลการประเมิน 

3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 วิเคราะหเนื้อหาแลวแปลความหมายของขอมูลแบบบรรยาย  
 
สรุปการวิจัย 

1. ผลการศึกษาขอมูลการศึกษาการบริหารงานดานกิจการนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบวาโดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.31 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 1 ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 2 ดานกิจกรรม
นอกหลักสูตร 3 ดานการใหบริการนักเรียน ผลการศึกษาสามารถแยกเปนรายดานไดดังนี ้
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ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานดานกิจการนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ 

ดานที ่ การบริหารงานดานกิจการนักเรียน 
N = 60 

ระดับ 
µ σ 

1. ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร 4.30 0.73 มาก 
2. ดานการใหบริการนักเรียน 4.22 0.78 มาก 
3. ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.41 0.70 มาก 

     เฉลี่ยรวม 4.31 0.73 มาก 

ดานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน โดยรวม อยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.41 อยูในระดับมาก และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 

ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยรวม อยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.30 อยูในระดับมาก และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 

ดานการใหบริการนักเรียน โดยรวม อยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.22 อยูในระดับมาก และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนไชยปราการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 มีดังนี้ ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรจัดตั้งชมรมเครือขายผูปกครองนักเรียน 
สถานศึกษา และรวมกับหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ปญหาและประสานงานในการ
สงตอ ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสรางความสนใจ กระตุนใหผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรม และสงเสริมอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการนักเรียน ควรมีการดูแล และสนับสนุนอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพโดยอาจมีการประสานความรวมมือกับหลายหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของ 
 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาขอมูลการศึกษาการบริหารงานดานกิจการนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับ มาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 
1. ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 2. ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร 3. ดานการใหบริการนักเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของอรสา ทรงศรี (2557: 139) ที่ศึกษารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสวนรวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบวา รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสวน
รวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบดวย 3 รูปแบบหลัก และองค
รูปแบบยอย ดังนี้ 1) คณะกรรมการกิจการนักเรียน 2) ขอบขายการบริหารกิจการนักเรียน 3) กระบวนการบริหาร
กิจการนักเรียนแบบมีสวนรวม รูปแบบไดผานการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน โดยผูมีสวนไดเสีย
กับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ
โฉมฉาย โฉมฉาย (2557: 86) ไดศึกษารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา สภาพปจจุบันการมีสวนรวมในการบริหาร
กิจการนักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จําแนกไดดังนี้ 
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1. การสํารวจสภาพปจจุบันการมีสวนรวมในการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2.ควรมีองคคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการ
นักเรียนโดยเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการดาํเนินงาน  

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนไชยปราการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 มีดังนี้ ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรจัดตั้งชมรมเครือขายผูปกครองนักเรียน 
สถานศึกษา และรวมกับหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ปญหาและประสานงานในการ
สงตอ ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสรางความสนใจ กระตุนใหผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรม และสงเสริมอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการนักเรียน ควรมีการดูแล และสนับสนุนอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพโดยอาจมีการประสานความรวมมือกับหลายหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของ สอดคลองกับงานวิจัย
ของบุณฑริกา อรัณยกานนท(2558: 82) ที่ไดศึกษาการศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค และความตองการ
จําเปนของการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล พบวา สภาพที่พึงประสงคมีคาเฉลี่ยที่สูงกวาสภาพ
ปจจุบันของการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล ตามแนวคิดการสงเสริมความยึดมั่นผูกพันของ
นักเรียน 2) ความตองการจําเปนในการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล ตามแนวคิดการสงเสริม
ความยึดมั่นผูกพันของนักเรียน พบวางานดูแลชวยเหลือนักเรียนเร่ืองการเรียน และงานดูแลชวยเหลือนักเรียน
นอกเหนือจากการเรียน มีคาดัชนีความตองการจําเปนสูงสุด ผลของการวิจัยสามารถนําไปใชในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนางานบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล ตามแนวคิดการสงเสริมความยึดม่ันผูกพันของ
นักเรียนตอไป เชนเดียวกับ วณิชย เอ้ือนอมจิตตกุล (2557: 165) ไดศึกษาเร่ืองการบริหารกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ พบวา แนวทางในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิว้รายบญุมีรังสฤษดิ ์1) ดาน
การวางแผนงานกิจการนักเรียนใหครูและนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําคูมือครูและคูมือนักเรียน 2) ดานการ
บริหารงานกิจการนักเรียน ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนในการจัดกิจกรรมตางๆ 3) ดานการสงเสริม
พัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในการบันทึกรวบรวมเกียรติประวัติของ
นักเรียนใหชัดเจน 4) ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมากข้ึน 5) ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหมีการจัดทําคูมือชี้แจงเผยแพรหลัก
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ใหผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวม
ในการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

 1.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรรวมกันประชุมวางแผนเพื่อ
ดําเนินการดานกิจการนักเรียนใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวในทุก ๆ ดาน และคิดหากลยุทธที่จะทําใหการ
ดําเนินงานเก่ียวกับนักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

 1.2 ผูบริหารควรมีการกําหนดปจจัยตางๆ ที่ทําใหการบริหารงานดานกิจการนักเรียนประสบความสําเร็จ 
ไมวาจะเปนดานกิจกรรมนอกหลักสูตร ดานการใหบริการนักเรียน และดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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 1.3 ผูบริหารควรสงเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียน ควรสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูผูสอนใน
สถานศึกษาดานกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา มีการสงเสริมกิจกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม และศิลปะวัฒนธรรมในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ  
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  ควรสงเสริมใหมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน ควรสนับสนุนการปฏิบตัิงานของครูผูสอน
ในสถานศึกษาดานกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา มีการสงเสริมกิจกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม และศิลปะวัฒนธรรมในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
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การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนท่ีเหมาะสมกบัการศึกษายุค Thailand 4.0 ของศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

Operating Student Care and Supporting System Suiting for Thailand 4.0 Era of 
Mueangna Sub-District Quality Development Center under Chiang Mai Primary 
Educational Service Area Office 3. 
 

ผูวิจัย   กัญณิชานันท  ธัญเรืองชัยกุล 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ  สุภิสิงห 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ที่เหมาะสมกับ
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ของศูนยพัฒนาการศึกษาตําบลเมืองนะ และ 2) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษายุคThailand 4.0 ของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ประชากรที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้ คือ ผูบริหาร และคณะครูของศูนยพัฒนาการศึกษาตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 รวมทั้งหมด 90 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูเชี่ยวชาญ และหาคาความเชื่อมั่นได 0.92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบวา 

1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ของศูนย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 3 โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก ไปหานอย ไดแก 
ดานการคัดกรองนักเรียน การรูจักนักเรียนรายบุคคล ดานการปองกันชวยเหลือ ดานการสงตอ และดานการ
สงเสริม และพัฒนานักเรียน  

2. ขอเสนอแนะการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับยุค Thailand 4.0 ของ
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดังนี้ 
ควรติดตามและใหการชวยเหลือนักเรียน กลุมที่มีปญหา เปนรายกรณี และใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง ควรมีการ
วางระบบการประสานงาน กับหนวยงานดานสาธารณสุข โดยใชการติดตอสื่อสารชองทางอ่ืน มีการทําเปนเครือขาย
กับหนวยงานดานสาธารณสุข และจัดใหมีการมาติดตามดูแลอยางสม่ําเสมอ ควรจัดใหมีการประสานงาน            
กับหนวยงานดานเครือขายสังกัดกระทรวงกลาโหม ควรประสานผูปกครองใหมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
คําสําคัญ : ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การศึกษาในยุค Thailand 4.0  
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Abstract 
This research objectives were 1) to study the operation of student care and 

supporting system suiting for Thailand 4.0 era of Meuangna Sub-District Quality 
Development Center under Chiang Mai Primary Educational Service Area office 3, and 2) 
to propose guidelines of operating student care and supporting system suiting for Thailand 
4.0 era of Mueangna Sub-District Quality Development Center under Chiang Mai Primary 
Educational Service Area office 3. The population of this research were 90 administrators 
and teachers of Meuangna Sub-District Quality Development Center under Chiang Mai 
Primary Educational Service Area office 3. A questionnaire was used to collect data. The 
reliability of the questionnaire was 0.92. The data were analyzed by using frequency, 
percentage, mean (µ), and standard deviation (σ ). 
The results of this study were as follows:  

 1. As regards the operation of student care and supporting system suiting for 
Thailand 4.0 era of Meuangna Sub-district Educational Quality Development Center under 
Chiang Mai Primary Educational Service Area office 3 in 5 aspects were overall at a high 
level. When consideration by each aspect from high to low were as follows: knowing 
students individually, followed by screening students by screening test, promoting and 
developing students, preventing and solutions, and referring risking group students to the 
relevant persons, respectively.  

 2. As regards the proposal guidelines for operating student care and supporting 
system suiting for Thailand 4.0 era education of Meuangna Sub-district Educational Quality 
Development Center under Chiang Mai Primary Educational Service Area office 3 were as 
follows: schools should monitor and assist students as a case study continuously, there 
should be the cooperating systemically with the Public Health unit by using the other 
channel of communication as well as building network with the Public Health unit to 
monitor closely. Moreover, schools should have the cooperation and network with the units 
of the Ministry of Defense to set up the training course and the other sectors to participate 
with community. There should be the participation between parents and teachers in 
operating student care and supporting system 
 
KeyWords : Student Care and Supporting System, Thailand 4.0 Era  
 
บทนํา  

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ใชแนวคิดตอไปนี้ในการพัฒนาการศึกษา 1. สงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชสองภาษา ภาษาอังกฤษเขามามีบทบาท ในการสรางบรรยากาศการเรียนรู ที่มีความสอดคลองกันทั้งสอง
ภาษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาของผูเรียน 2. ใช STEM เขามามีบทบาทในการสงเสริมการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเรียนรูแบบ STEM มาประยุกตใชใหไดองคความรูหรือนวัตกรรมใหม 
3. สงเสริมทักษะ EF ในการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิต EF เปนกระบวนการทางความคิด 4. การเรียนรูแบบ
โครงการสงเสริมกระบวนการคิดอยางเปนระบบการเรียนรูแบบโครงการ 5. ใชเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการ
จัดการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนใชเทคโนโลยีอยางมีวิจารณญาณและเกิดประโยชน6. เนนการกาวสูข้ันของ
กระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning (นวรัตน รามสูตร, 2560: 14)  
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ทิศทางในการสรางเด็กยคุไทยแลนด 4.0 สรางเด็กและเยาวชนไทยใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะใน
การประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ สรางความคิดของเด็กและเยาวชนไปสูที่ยากข้ึน ซึ่งถือวาเปน
ความสําเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กตองพัฒนาทั้งดานความรู และทักษะการ
เรียนรูที่ดีที่สุด คือ การเรียนรูจากปญหาจริงที่เกิดข้ึน เรียกวาเปน Problem Based Learning การพัฒนาการศึกษา
ภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 เร่ิมดวยการฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเปนพี่เลี้ยง  
ครูฝก (Coach) การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรูกับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสูรูปธรรมให
ผูเรียนมีทักษะที่ตองการ เชน การทํางานรวมกัน ความคิดสรางสรรค และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาตอง
สรางความพอใจใหผูเรียนและทาทายสูการสรางกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนอยากเรียน (ชวลติ โพธิ์นคร, 2560: 10) 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน ที่มีข้ันตอนชัดเจน 
โดยมีวิธีการ และเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางาน ที่สามารถตรวจสอบได มีครูประจําชั้น ครูที่
ปรึกษาเปนบุคลากร หลักในการดําเนินงาน และมีบุคลากรที่เก่ียวของทั้งใน และนอกสถานศึกษา อันไดแก              
ครู ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกรที่เก่ียวของ 
ใหเขามามีสวนรวม ในการดําเนินงานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียน การ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน มีจุดมุงหมาย ชวยใหนักเรียน ไดเรียนรูอยางมีความสุข เปนคนดี และเปนคนเกง เรียนรู 
เต็มศักยภาพของตนเอง (กรมสุขภาพจิต, 2547: 36) 

ดังนั้น ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ มีสถานศึกษาจํานวน 6 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ซึ่งสถานศึกษาในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ สถาน
ที่ตั้งสภาพบริบทใกลเคียงกัน ประชากรสวนใหญเปนชนเผา มีความหลากหลายดานวัฒนธรรม และการดํารงชีวิต 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตําบลเมืองนะ จึงเนนการอานออกเขียนได เปนหลัก 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งเปนอีกสวนหนึ่งที่สําคัญของการจัดการศึกษาทุกโรงเรียน ของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตําบลเมืองนะ ไดใหความสําคัญของงาน ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยมาก จึงมักเกิดปญหา เชน 
การขาดเรียน การมั่วสุมยุงเก่ียวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ และการคายาเสพติด รวมถึงโรคระบาดตางๆ ที่มาจาก
นักเรียน ที่มีการยายถ่ินฐาน มาจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อมาอาศัยอยูในประเทศไทย และนําโรคติดตอเหลานั้นมาดวย 
(สมศรี ปญญากาศ, 2561: 15) 

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ วามีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนอยางไร ปญหาที่เกิดข้ึน                  
มีแนวทางการดําเนินงาน และแกไขอยางไร เพื่อใหนักเรียน ปรับตัวใหรูเทาทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
ปจจุบัน และมีทักษะในการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 จะนําไปสูการบริหารงาน              
ดานดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหเปนไปอยางมีคุณภาพตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค Thailand 
4.0 ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

2. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษา
ในยุค Thailand 4.0 ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
เชียงใหม เขต 3 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย ไดนําทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับ
การศึกษาในยุคThailand 4.0 ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม
กระบวนการ ในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (กรมสุขภาพจิต, 2547: 36) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 
ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัย ตามข้ันตอนดังนี้ 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา 2561ทั้งหมด จํานวน 90 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางเอง โดยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา 2561             
โดยเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ และแบบมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม (Check List) ซึ่งไดแก อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษา
ในยุค Thailand 4.0 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา Rating Scale มี 5 ระดับ จํานวน 41 ขอ มีคา
ความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.92 

ตอนที ่3 คําถามปลายเปดสอบถามขอเสนอแนะการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยนําสงแบบสอบถาม และขอรับคืนดวยตนเอง จํานวน 90 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  
1. ผูวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อขอ

ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามแกประชากร จํานวน 90 ฉบับ โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกและ

ขอรับคืนดวยตนเอง จํานวน 90 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100   
3. นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนนําไปวิเคราะห 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
1. วิเคราะหสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) แลวนํามาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
2. วิเคราะหขอมูลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 

ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
โดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหาแลวแปลความหมายของคะแนน ตามแนวคิด
ของบุญชม ศรีสะอาด (2560: 121) และนํามาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 

สรุปการวิจัย 

ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 
ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
รายละเอียดดังตาราง ที่ 1 
 
ตารางที ่1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

การดําเนินงานระบบ 

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
µ σ ระดับ 

ดานการรูจักนักเรียนรายบุคคล 4.33 0.66 มาก 
ดานการคัดกรองนักเรียน 4.32 0.67 มาก 
ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4.31 0.67 มาก 
ดานการ ปองกัน ชวยเหลือ และแกไข 4.30 0.67 มาก 
ดานการสงตอ  4.23 0.72 มาก 

รวม 4.32 0.67 มาก 
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ผลการวิเคราะหขอมูล สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค
Thailand 4.0 ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 โดยรวมทั้ง5ดาน มี คาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนรายบุคคล ดานการปองกัน ชวยเหลือ และแกไข ดานการ
สงตอ และดานการสงเสริม และพัฒนานักเรียน ผลการศึกษาสามารถแยกเปนรายดานไดดังนี ้

ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวม อยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.32 อยูในระดับมาก และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 

ดานการรูจักนักเรียนรายบุคคล โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.33 อยูในระดับมากและมีสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.66 
ดานการปองกันชวยเหลือ และแกไข โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.30 อยูในระดับมาก และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.60 
ดานการสงตอโดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.23 อยูในระดับมาก และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 
ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.31 อยูในระดับมากและมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.67 
2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค 

Thailand 4.0 ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
เชียงใหม เขต 3 พบวาการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค 
Thailand 4.0 ควรติดตามและใหการชวยเหลือนักเรียน กลุมที่มีปญหา เปนรายกรณี และใหความชวยเหลืออยาง
ตอเนื่อง ควรมีการวางระบบการประสานงาน กับหนวยงานดานสาธารณสุข โดยใชการติดตอสื่อสารชองทางอ่ืน              
มีการทําเปนเครือขายกับหนวยงานดานสาธารณสุข และจัดใหมีการมาติดตามดูแลอยางสมํ่าเสมอ ควรจัดใหมีการ
ประสานงาน กับหนวยงานดานเครือขายสังกัดกระทรวงกลาโหม ควรประสานผูปกครองใหมีสวนรวมในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษา สภาพการดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 
ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการคัดกรองนักเรียน 
ดานการรูจักนักเรียนรายบุคคล ดานการปองกัน ชวยเหลือ และแกไข ดานการสงตอ และ ดานการสงเสริมและ
พัฒนานักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของวราพร มวงประถม (2558: 149) ไดศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหาร
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 โดยสรุปพบวา 1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดโครงสรางองคกร 3) ดานการนําองคกร 
4) ดานการปฏิบัติการ 5) ดานการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 6) ดานการปรับปรุงและพัฒนา 7) ดานการ
ประสานงานโดยรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกันกับงานวิจัยของจุฑากิจ นวลมังสอ (2557: 72) ไดศึกษา เร่ือง
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการศึกษา พบวา (1) ระดับการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน ในดานรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา 
และดานการสงตอ โดยรวมอยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงาน ระบบการดแูลชวยเหลอืนกัเรียน 
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูประจําชั้น ครูแนะแนว โดยรวมแตกตางกัน และ (3) แนวทางการพัฒนาระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา ครูควรเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน ประสานกับผูปกครองอยางใกลชิด เปดโอกาสให
ผูปกครองเขารวมวางแผนตาง ๆ กับโรงเรียน มีการดําเนินงาน อยูในระดับมาก  
อภิปรายผลการวิจัยเปนรายดาน ไดดังน้ี 

ดานที่ 1. ดานการคัดกรองนักเรียน การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสม กับการศึกษา
ในยุค Thailand 4.0 มีระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สรุปผลการคัดกรองนักเรียน เปนระดับชั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของจรัญ จิตรตระกูลชัย (2557: 98) ศึกษาการศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอหนองบัว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 
พบวา สภาพเปนจริงการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา 
อําเภอหนองบัว โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงรายดานจากมากไปหานอย ไดแก ดานการคัดกรอง
นักเรียน ดานการสงตอดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา และดาน การรูจักนักเรียน
รายบุคคล โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของเชิงยุทธ มุลเอก (2558: 38) ศึกษา
เร่ือง ผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนหองสอนศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน พบวา ดานการคัดกรองนักเรียน มีการดําเนินงาน อยูในระดับมาก 

ดานที่ 2. การรูจักนักเรียนรายบุคคล การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษา
ในยุคThailand 4.0 มีระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวา ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ)เพื่อวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล              
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุไรรัตน พลขันธ (2558: 81) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ดานรูจักนักเรียนรายบุคคล          
มีการดําเนินงาน อยูในระดับมาก เชนเดียวกันงานวิจัยของ (กัลยา พรมรัตน, 2559: 123) ศึกษาการศึกษาสภาพ
และปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบวา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีระดับการดําเนินงาน อยูในระดับมาก 

ดานที่ 3. ดานการปองกัน ชวยเหลือและแกไข โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ บริการใหคําปรึกษาเบื้องตน แกนักเรียนอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (บุศรินทร 
ประคํามินทร, 2558: 112) ไดศึกษาเร่ือง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม ผลการวิจัย พบวา ดานการชวยเหลือ และแกไข โดยรวม อยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ 
(จรัญ จิตรตระกูลชัย, 2557: 98) ศึกษาการศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอหนองบัว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 พบวา การ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนบานซับพลู ดานการชวยเหลือและแกไข โดยรวม อยูในระดับมาก 
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ดานที่ 4. ดานการสงตอ โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ครูประจําชั้น และครูที่ปรึกษา มีการสงตอนักเรียน ที่มีปญหาไปยังครูแนะแนว และครูฝายปกครองใหความ
ชวยเหลือตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดารารัตน สุนทรมณีรัตน, 2558: 156) ศึกษา เร่ือง สภาพและปญหา
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 
ผลการวิจัย พบวา ดานการชวยเหลือ และแกไข โดยรวม อยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของกําธร สงวน
พฤกษ (2558: 85) ศึกษาเร่ืองการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 พบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
การของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ดานการ
ชวยเหลือ และแกไข โดยรวมอยูในระดับมาก 

ดานที่ 5. ดานการสงเสริม และพัฒนานักเรียน มีระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ คือนําผลการคัดกรองมาสงเสริม
นักเรียนอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ประชัน ธิมา (2559: 134) ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 2 พบวา ดานการสงเสริม และพัฒนานักเรียน โดยรวม อยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ 
ลักษณะจันทร (2558: 119) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานหวาน อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบวา ดานการสงเสริม และพัฒนานักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก  

2. ขอเสนอแนะการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค 
Thailand 4.0 ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
เชียงใหม เขต 3 พบวาการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค 
Thailand 4.0 ควรติดตามและใหการชวยเหลือนักเรียน กลุมที่มีปญหา เปนรายกรณี และใหความชวยเหลืออยาง
ตอเนื่อง ควรมีการวางระบบการประสานงาน กับหนวยงานดานสาธารณสุข โดยใชการติดตอสื่อสารชองทางอ่ืน         
มีการทําเปนเครือขายกับหนวยงานดานสาธารณสุข และจัดใหมีการมาติดตามดูแลอยางสมํ่าเสมอ ควรจัดใหมีการ
ประสานงาน กับหนวยงานดานเครือขายสังกัดกระทรวงกลาโหม ควรประสานผูปกครองใหมีสวนรวมในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณพัชร อริยสุนทร (2558:204) ไดศึกษาเร่ืองแนวทางการ
บริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูความเปนเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง พบวา ขอเสนอแนวทาง
การบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูความเปนเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ผูบริหารให
ความสําคัญในการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน มีการใหอบรมและใหความรูในเร่ืองระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมสําคัญที่ทําใหรูจักนักเรียนมากยิ่งข้ึนคือ กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน และปจจัยความสําเร็จในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอีกสวนหนึ่ง เกิดข้ึนไดจากการมีสวนรวมจากผูปกครอง ชุมชน และภาคี
เครือขายของสถานศึกษาในทุกภาค นอกจากนั้นการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ควรมีรูปแบบในการดําเนินงานที่
มีความชัดเจน ผูบริหารใหความสําคัญในการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาความรูการ
ปฏิบัติงานใหครู นอกจากนั้นจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในทุก
ข้ันตอน เชนเดียวกับงานวิจัยของวราพร มวงประถม (2558: 149) ไดศึกษา เร่ืองการพัฒนาการบริหารระบบดูแล
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ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 พบวา ขอเสนอแนะ แนวทางพัฒนาการแกปญหาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ควร จัดทําแผนปฏิบัติงาน คัดกรองนักเรียน ติดตอหนวยงานตนสังกัดและผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการพัฒนา
ทีมงานอยางตอเนื่อง ผูบริหารตองศึกษาขอมูลนโยบายรอบดานและเปนผูนํา สรางกําลังใจใหกับบุคลากร ติดตาม
และประเมินผล โรงเรียนสานสัมพันธระหวางครูกับผูปกครอง ผูปกครองและครูแลกเปลี่ยนขอมูลกัน ดานการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนจัดทําแผนการควบคุม ติดตามและประเมินผล ดําเนินและรายงานผล
การปฏิบัติในการติดตาม ดานการปรับปรุงและพัฒนา ไดแก นําผลการติดตามเสนอตอที่ประชุม วิเคราะหปญหา
สถานการณและหาแนวทางแกไขปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการรายงานผล ดานการประสานงาน ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาตองใชทักษะการประสานงานอยางรอบดาน ใชเทคนิคการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และเชนเดียวกับงานวิจยัของธงชาติ วงษสวรรค (2557: 136) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานครเขต 1พบวา ขอเสนอแนะดานการดูแลชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาปองกันและแกใขปญหานักเรียน 
ภายใตการมีสวนรวมของบุคคลที่มีสวนเที่ยวของ ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง เปนที่ยอมรับ เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานของทุกฝาย ดานความเหมาะสม พัฒนาระบบโดยใหผูเก่ียวของมีสวนรวม ในทุกข้ันตอน คํานึงถึง
ประโยชนของนักเรียนเปนหลัก ดําเนินการดวยความรับผิดชอบและ มีจรรยาบรรณ ดานความถูกตองนาเชื่อถือ 
สอดคลองกับความสําคัญและจําเปนของระบบ มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานและบุคลากรที่เก่ียวของไว
อยางชัดเจน ดานผลที่เกิดข้ึนกับผูเก่ียวของ ทุกฝายมีความพึงพอใจที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน ซึ่งกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนทั้งดานนักเรียน ผูบริหาร ครู ผูปกครองและชุมชน ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
นักเรียนไดรูจักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคม และอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ครูผูสอนนําผลการ
ดําเนินงานไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ผูบริหาร โรงเรียนนําขอมูลพื้นฐานของนักเรียนไปใชกําหนดแนวทางในการ
พัฒนานักเรียน หลักสูตร และคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนไดรับการยอมรับการสนับสนุน และการรวมมือ
จากผูปกครอง ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

 1.1 ดานการรูจักนักเรียนรายบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรเนน และพัฒนารวบรวมขอมูลนักเรียน    
เปนรายบุคคลดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 1.2 ดานการคัดกรองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ติดตามดูแล และ ถือเปนความลับ ไมใหนักเรียนรูวา
ตนจัดอยูในกลุมใด 

 1.3 ดานการสงเสริม และพัฒนานักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม และเห็นความสําคัญ           
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจําสัปดาห  

 1.4 ดานการปองกัน ชวยเหลือ และแกไข ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อนชวย
เพื่อนที่เปนระบบ และอยางตอเนื่อง 
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 1.5 ดานการสงตอควรมีการติดตอประสานงานการดําเนินงานกับเครือขายทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา เพื่อชวยเหลือ และดูแลนักเรียนอยางเปนระบบ 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุค 
Thailand 4.0  

 2.2 ควรมีการวิจัย เก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ที่เหมาะสมกับ
การศึกษาในยุคThailand 4.0  
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ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล         

โนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

 

THE SATISFACTION OF THE PARENT  ON THE ADMINISTRATION OF THE 
YOUNG CHILDREN DEVELOPMENT CENTERS UNDER THE AFFILIATED OF 
NOUNPHORDENG SUBDISTRICT MUNICIPALITY PHAHAO DISTRICT  LOEI 
PROVINCE  
 

ผูวิจัย   กัมปนาท  กุจะพันธ       
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน    
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นษิฐวดี  จิรโรจนภิญโญ    
   ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ           

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 2) เพื่อเปรียบเทียบความ พึงพอใจของ
ผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอ ผาขาว จังหวัดเลย 
จําแนกตามศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จํานวน 133 คน โดยการเปดตารางของเครจซี่และมอร
แกน จากนั้นดําเนินการสุมแบบแบงชั้น จําแนกตามศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวทําการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลาก 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวน ประมาณคา สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี          

 1) ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนน
ปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาคือ ดานบุคลากร สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ พบวา ผูปกครองมีความ พึงพอใจตอการ
บริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และดานวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สวนดานดานบุคลากร ดานการมี
สวนรวมและสงเสริมสนับสนุน และดานสงเสริมเครือขาย การพัฒนาเด็กปฐมวัยไมแตกตางกัน 
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 3) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามอายุ พบวา ผูปกครองมีความ พึงพอใจตอการ
บริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามอายุ 
โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน       
 4) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูปกครอง มีความพึงพอใจ
ตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน     
 5) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองมีความ พึงพอใจตอการ
บริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ 
โดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
Abstract           
 The Purpose of this research 1) To study the satisfaction of the parent on the 
administration of the young children development centers under the affiliated of 
Nounphordeng subdistrict municipality, Phakao district, Loei province. 2) To compares the 
satisfaction of the parent on the administration of the young children development centers 
under the affiliated of Nounphordeng subdistrict municipality, Phakao district, Loei 
province. To classified by the young children development centers. The sample group in 
this research was the parent of the young children development centers under the affiliated 
of Nounphordeng subdistrict municipality, Phakao district, Loei province had amounted 
133 person by opened the table of Krejcie & Morgan and then to perform the stratification 
sampling after that to used the easily random by draw lots. The tools were used to collect 
the data were the scales estimate Questionnaire, The Statistics were used for the data 
analysis there were The Percentage, The Average, The standard deviation.     
The results of the research were summarized as follows.      
 1) The level of the satisfaction of the parent on the administration of the young 
children development centers under the affiliated of Nounphordeng subdistrict 
municipality, Phakao district, Loei province. By overall at the high level. When considering 
in each aspect was founded that every aspect were in the high level. By the aspect that had 
the highest level was the administration the young children development centers. The next 
aspect was the personal and the lowest level average aspect were the building, The place, 
The environment and the security of the young children development centers.  
 2) To compare the level of satisfaction of the parent on the administration of the 
young children development centers under the affiliated of Nounphordeng subdistrict 
municipality, Phakao district, Loei province. To classified the gender was founded that. The 
parents were had the satisfaction on the administration of the young children development 
centers under the affiliated of Nounphordeng subdistrict municipality, Phakao district, Loei 
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province. By overall there was significantly different statistical level at .05 when 
considering in each aspect founded that the administrative of the young children 
development centers. The aspect of the building, The place, The environment, And the 
security of the young children development centers and the aspect of the academic and the 
curriculum activities there was significantly different statistical level at .05 as for the aspect 
of the personal, The aspect of participation and to promoting, To support and the networks 
promoting of the early childhood development centers were not different.    
 3) To compares the level of satisfaction of the parent on the administration of the 
young children development centers under the affiliated of Nounphordeng subdistrict 
municipality, Phakao district, Loei province. To classified by the age was founded that the 
parent were had the satisfaction on the administration of the young children development 
centers under the affiliated of Nounphordeng subdistrict municipality, Phakao district, Loei 
province. To classified by the age in overall and each aspect were not different.   
 4) To compares the level of the satisfaction of the young children development 
centers under the affiliated of Nounphordeng subdistrict municipality, Phakao district, Loei 
province. To classified by the education level was founded that the parent were had the 
satisfaction on the administration of the young children development centers under the 
affiliated of Nounphordeng subdistrict municipality, Phakao district, Loei province. To 
classified by the education level in overall and each aspect were not different.   
 5) To compares the level of satisfaction of the parent on the administration of the young 
children development centers under the affiliated of Nounphordeng subdistrict municipality, 
Phakao district, Loei province. To classified by the occupation was founded that the parent 
were had the satisfaction on the administration of the young children development centers 
under the affiliated of Nounphordeng subdistrict municipality, Phakao district, Loei province. 
To classified by the occupation in overall and each aspect were not different. 
 
Key Word (s) : The Satisfaction, The Administration of The Young Children 

Development Centers. 
 

บทนํา             

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดใหความสําคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเร่ืองการศึกษาของเด็กเล็ก โดยในมาตรา 54 ไดบัญญัติวา รัฐตองดําเนินการจัดใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปน
เวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดย ไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินให
เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 ไดกําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไววา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

สํานักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน (2547) ไดใหขอมูลวาในปจจุบันนั้นจากสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ พอ แม ผูปกครอง ตองทํางานนอกบาน จึงตองนําบุตรหลานของตนเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใกล
บาน จึงทําใหศูนยเด็กเล็กกลายเปนบานหลังที่สองที่ชวยแบงเบาภาระของพอ แม หรือผูปกครอง ในการเตรียม
ความพรอมในทุกๆ ดานแกเด็กใหมากที่สุด ผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัด
เลย ตําแหนงนักสันทนาการปฏิบัติการ เปนบุคลากรมีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดานการศึกษาของเทศบาล 
ในดานกีฬาและนันทนาการ จงึมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของ
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยศึกษาจากความพึงพอใจของ
ผูปกครองของนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาจะนํามาใชใน การวางแผนเปนแนวทางปฏิบัติ
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดงใหผูปกครองมีความ
พึงพอใจ มั่นใจ ตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย          

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
โนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย        

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล
ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย        

 การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลโนนปอแดง ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง ตามกรอบมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (2559) จํานวน 6 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4) ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดาน
การมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน และ 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งได
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในภาพประกอบ 1 ดังนี ้       

      
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2. ดานบุคลากร  
3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสตูร 
5. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุน  
6. ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  
 

ตัวแปรตาม 

ขอมูลพ้ืนฐานของผูปกครอง 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. วุฒิการศึกษาสูงสดุ 
4. อาชีพ 

ตัวแปรอิสระ 
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วิธีการวิจัย            
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง         
 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัย ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล โนนปอแดง       
ปการศึกษา 2561 จํานวน 202 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลโนนปอแดง การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเปดตาราง Krejcie & Morgan        
(1970 : 607-610) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 133 คน และใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) 
เทียบสัดสวนจําแนกตามศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         
2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล        
 ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม         
ซึ่งเปนผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอ ผาขาว จังหวัดเลย           
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการเก่ียวกับ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และที่ตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยแบงคําถามออกเปน 6 ดาน   
3. การสรางเคร่ืองมือ         
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง และเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อกําหนดกรอบในการ
สรางเคร่ืองมือวิจัย กําหนดแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ สรางเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิด นําเสนอเคร่ืองมือตอ
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนทําการตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Congruence : IC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกคําถาม
ที่มีคา IC ที่มีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 117) ซึ่งคา IC ที่ไดอยูระหวาง 0.8 - 1.0  
 นําเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูปกครองของเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลจากแบบสอบถามที่
ไดจากการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach's alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (ภัทราพร เกษสังข, 2549 : 138) ไดคาความเชื่อมั่น 
.909 ปรับปรุงแกไขและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง   
4. การเก็บรวบรวมขอมูล         

 ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปถึงผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล โนนปอแดง อําเภอผาขาว 
จังหวัดเลย ในการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองของเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 จัดสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะห ถึงผูปกครองของเด็กที่เปนกลุมตัวอยาง โดยขอ
ความรวมมือกับผูปกครองนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง แบบสอบถาม ไดรับคืนกลับมาผูวิจัยเปนผูรวบรวม
แบบสอบถามคืนมาเพื่อจัดทําขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อดําเนินการเก่ียวกับการวิจัย
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ขอมูลตอไป ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ   
5. การวิเคราะหขอมูล         
 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating scale) วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ทั้งรายดานและรายขอ กําหนดการแปลผลชวงคาเฉลี่ย (ภัทราพร เกษสังข, 2549 : 147-165) ดังนี้
 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด    
 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก    
 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง    
 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย    
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด     
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล         
สถิติบรรยาย  
 การแจกแจงความถ่ีและคารอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
สถิติทดสอบสมมติฐาน          

 ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ (F-Test) ในการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย          

ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยสรุปไดดังตอไปน้ี      

 1. ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลตําบลโนนปอแดง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยู ในระดับมาก โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เมื่อพิจารณาแตละดานสรุปผลไดดังนี้  
   1.1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผลการวจิัยพบวา ความพงึพอใจของผูปกครองตอ
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาทุกขอ มีระดับความพึง
พอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีการคัดสรรอาหาร ที่มีประโยชนตอเด็ก อยูในระดับมาก รองลงมา คือประธานคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีความรูความสามารถและมีทกัษะในการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณและของใชที่จําเปน สําหรับเด็ก อยูในระดับมาก   
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   1.2 ดานบุคลากร ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานบุคลากร โดยภาพรวม อยูในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาทุกขอ มีระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือครูผูดูแลเด็ก และผูชวยครูผูดูแลเด็กของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
ศักยภาพในการอบรม เลี้ยงดูเด็กไดเปนอยางดี อยูในระดับรองลงมา คือครูผูดูแลเด็ก และผูชวยครูผูดูแลเด็กมีการ
เรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และใสใจเด็ก เปนอยางดี อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ภาร
โรงมีการดูแลรักษา ซอมแซมสิ่งของ และสถานที่ ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน และปลอดภัยอยูในระดับมาก 
   1.3 ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัย
พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล โนนปอแดง 
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาทุกขอ มีระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีแสงสวางเพียงพอ อากาศ 
ปลอดโปรงมีลมถายเทอยางทั่วถึง และไมมีเสียง รบกวน อยูในระดับมาก รองลงมาคือศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดใหมีร้ัว
ก้ันบริเวณใหเปน สัดสวนเพื่อความปลอดภัยของเด็กอยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีสนามกลางแจงสําหรับทํากิจกรรมและวิ่งเลนได อยูในระดับมาก     
   1.4 ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอ
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาทุกขอ มีระดับความพึง
พอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือโรงเรียน
มีการวางแผนบํารุงรักษาพัสดุและครุภัณฑโดยจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมา โรงเรียนมีการ
ตรวจสอบพัสดุคงเหลือใหตรงตามบัญชีทุกสัปดาห อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีการ
ดําเนินงานการดูแลรักษาพัสดุและครุภัณฑใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา อยูในระดับมาก  
   1.5 ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอ
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานการมีสวน
รวมและสงเสริมสนับสนุน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาทุกขอ มีระดับความพึง
พอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือผูที่มี
สวนเก่ียวของทุกภาคสวนสามารถ ขอความรวมมือจากบุคลากรในศูนยพัฒนา เด็กเล็กเพื่อการจัดการศึกษาที่เปน
ประโยชน สําหรับเด็กเล็ก อยูในระดับมาก รองลงมาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดปฐมนิเทศชี้แจง วัตถุประสงคการ
เรียนการสอนทุกภาคเรียน อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมการ
แขงขัน กีฬานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก   
   1.6 ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 
ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาทุกขอ 
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มีระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหความรวมมือกับหนวยงาน ตาง ๆ เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวม การ
พัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก รองลงมาคือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการชี้แจงวัตถุประสงค เผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการจัดตั้ง
ชมรม ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก     
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล
ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง พบวา
 2.1 ความพงึพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง 
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานดานบุคลากร ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน และดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยไมแตกตางกัน     
 2.2 ความพงึพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง 
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน   
 2.3 ความพงึพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง 
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  
 2.4 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอ
แดง อําเภอผาขาว จังหวดัเลย จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล            

 การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
โนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายดังนี้    
 1. ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการบริหารงานของเทศบาลตําบลโนนปอแดง            
ไดกําหนดแนวทางในการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล โนนปอแดง โดยมีการกําหนด
วิสัยทัศนที่ชัดเจนคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนปอแดง มุงพัฒนาดานการศึกษาผูเรียน ครูพากเพียรใฝหา
ความรู คูคุณธรรม ชุมชนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกําหนดพันธกิจ คือมุงพัฒนาความพรอมของเด็กทุก
ดาน ตามศักยภาพ พัฒนาครู และหัวหนาศูนยฯ ใหมีความรู คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและ
ชุมชน พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหสะอาด นาดู นาอยู นาเรียน มีความรมร่ืน มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย          
เปนที่ยอมรับของชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของ ประสานชุมชน หนวยงานตนสังกัด ภาครัฐและเอกชน ใหมีสวนรวมใน
การพัฒนา และในดานการบริหารบุคลากรมีการดําเนินงานตามมาตรฐานดานบุคลากร เพื่อใหมีคุณภาพและเปนระบบ 
มีการกําหนดมาตรฐานดานบุคลากรไวอยางชัดเจน ตั้งแตตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ครูผูชวย
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หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูประกอบอาหาร ทําใหใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง มีศักยภาพ 
ในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กเล็กไดอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ ดวยความ
เหมาะสมอยางมีคุณภาพ สงผลใหผูปกครองมีความพึงพอใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สีมาพล (2558:89)         
ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลพนานิคม อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง พบวาความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
พนานิคม อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดบัมาก   
   1.1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผลการวจิัยพบวา ความพงึพอใจของผูปกครองตอ
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง มีการดําเนินงานตามวิสยัทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแผนพัฒนา ที่ปฏิบัติจริง 
โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีนโยบายที่ตอบสนอง ความตองการของผูปกครองในชุมชน เชนรถรับสงเด็กจากบานมา
โรงเรียน เอาใจใสเด็กในเร่ืองความสะอาดและความปลอดภัย ผูปกครองรับรูวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดอาหารที่
มีประโยชนตอเด็กเล็ก และมีอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลอง เหมาะสมกับการเรียนรูของเด็กเล็ก
เพียงพอตอจํานวนของเด็ก ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนนโยบายของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ผูปกครองสามารถมองเห็นสภาพจริง
ได สงผลใหผูปกครองมีความพึงพอใจของตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของพรหมพสิษฐ รักษาพราหมณ (2550:87) ที่ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครอง 
ผูนําชุมชน และบุคลากรตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลผาจุก อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ผูปกครอง ผูนําชุมชน และบุคลากรมีความพึงพอใจตอการ บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลผาจุก ในภาพรวมอยูในระดับมาก      
   1.2 ดานบุคลากร ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานบุคลากร โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลยไดปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานการ
ดานบุคลากร มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขามาปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ให
สามารถปฏิบัติหนาที่ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามบทบาทหนาที่ ที่รับผิดชอบ 
สอดคลองกับงานวิจัยของศิฏฐิวรรธน วิยาภรณ (2550) ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง ตอ
การบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยูระดับมาก และรายไดเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารงานบุคคลดานการบริหารงาน
ทั่วไป ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงาน งบประมาณและความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
บริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม ชลบุรี  
   1.3 ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล 
โนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็ก สังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง ทั้ง 3 แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนปอแดง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดไชยศรียาราม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยไคร มีความใสใจในเร่ืองสภาพแวดลอมและบรรยากาศของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กมีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ในอาคารเรียนใหสะอาดปลอดภัยและมีความ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของเด็กเล็ก มีการตรวจสอบอุปกรณสนามกลางเด็กเลนใหมีความทนทานและปลอดภัย 
ศูนยทุกศูนยสรางร้ัวก้ันบริเวณใหเปนสัดสวนเพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กและมีเคร่ืองปองกันอุบัติภัยภายในศูนย 
มีการรักษาความสะอาดของโรงอาหารและที่เก็บภาชนะใสอาหาร และในชวงเวลาที่มีโรคระบาด เชน มือ เทา ปาก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการในการปองกันโรคติดตอเพิ่มข้ึน เชนการปดศูนยเพื่อทําความสะอาดสถานที่และ
อุปกรณตางๆ ในศูนย และทางเทศบาลตําบลโนนปอแดง มีบริการฉีดพนควันเพื่อกําจัดยุงลายอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ผูปกครองสามารถรับรูไดจากกการมองเห็นสภาพจริง ในเวลาที่มารับบุตรหลานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึง
สงผลใหความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง 
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอธิกัญญ แสงทอง (2560:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจ
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแหลมฟาผา พบวาความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแหลมฟาผา ดานอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก    
  1.4 ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและครูผูดูแลเด็กมีความรูและประสบการณในการจัดการศึกษาปฐมวัย เขาใจหลักสูตร สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ควบคูไปกับการเลี้ยงดูไดอยางเหมาะสม ครอบคลุมตอพัฒนาการของเด็กเล็กไดอยางหลากหลายเหมาะสม
กับวัย สามารถสรางและใชสื่อการเรียนรูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา          มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย นอกจากนี้ครูผูดูแลเด็กยังสรางเครือขายในการเรียนรูรวมกัน ใน
ดานการสรางแผนการจัดประสบการณ การสรางสื่อ และการประเมินพัฒนาการเด็ก เมื่อเด็กเล็กเขาเรียนใน
ระดับชั้นปฐมวัยในโรงเรียน สามารถปรับตัวไดดี ผูปกครองจึงมีความไววางใจ และพึงพอใจในการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง ในดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วารุณี ภาชนนท (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการประเมินผลมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลแมใจ จังหวัดพะเยา พบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูของเด็กมีการกําหนดกิจกรรมแตละกิจกรรมอยางเหมาะสมกับวัยของเด็กและมีการจัดหลักสูตรใหเด็กได
เลนอิสระกลางแจงและเคร่ืองเลนสนามอยางดี        
 1.5 ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอ
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานการมีสวน
รวมและสงเสริมสนับสนุน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครู
ผูดูแลเด็กเปนผูที่อาศัยอยูในชุมชนเดียวกันกับผูปกครองและเด็ก มีความคุนเคยกับ มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน สามารถ
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ติดตอสื่อสารกันไดทั้งอยางเปนทางการเชนการประชุมผูปกครอง การรวมกิจกรรมตางๆ ของทางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจัดข้ึน และไมเปนทางการเชนการโทรศัพท การพบปะในชุมชน เปนตน ทําใหครูผูดูแลเด็กไดสื่อสารกับ
ผูปกครองอยูอยางสม่ําเสมอ สงผลใหผูปกครองเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กการระดมทุน การจัดหาทรัพยากร เพื่อการ
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงผลใหผูปกครองมีความ พึงพอใจในการบริหารงานของศูนยพฒันาเดก็เลก็ใน
ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสกุณา ชนะศึก 
(2556:บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ในดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน ผลการวิจัยพบวา 
ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ อยูในระดับมาก       
 1.6 ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  
ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
การประสานความรวมมือกับหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของในการจัดการศึกษา เชนเทศบาลตําบลโนนปอแดง 
โรงเรียนในเขตตําบลโนนปอแดง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนปอแดง ตลอดจนใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวม การพัฒนาเด็กเล็ก มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนา
เด็กเล็กโดยใหประชาชน ภาคีเครือขาย และชุมชนมีสวนรวม เมื่อผูปกครองไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาเด็ก 
สามารถรับรูถึงแนวทางการพัฒนาเด็ก จึงสงผลใหมีความพึงพอใจ ในดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสน ศิระวงษ (2554) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
ตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทราผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ผูวิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้   
   2.1 จําแนกตามเพศ ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเขามามีบทบาทของผูปกครองของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดงนั้น สวนใหญผูปกครองที่เขารวมเปนเพศหญิง เนื่องจากเพศ
ชายมีหนาที่ทํางานหาเงินเพื่อมาใชจายในครอบครัว ทําใหมีการรับรูและความพึงพอใจตอการบริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของอธิกัญญ แสงทอง (2560:บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลการ
เปรียบเทียบความ พึงพอใจของผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแหลมฟาผา โดยพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย และดานการมีสวนรวม และสงเสริมสนับสนุน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   2.2 จําแนกตามอายุ ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมและ รายดาน ไม
แตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการเขามารวมกิจกรรมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีผูปกครองที่มีอายุตางกัน และ
ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีความสนใจและการรับรูถึงการบริหารงานของศูนยพัฒนา เด็กเล็กไมแตกตางกัน 
   2.3 จําแนกตามระดับการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
บริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมและ
รายดาน ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวา แมผูปกครองนั้นมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน แตก็มีความเขาใจใน
ภารกิจ การดําเนินงานและความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงไดไววางใจสงบุตรหลานเขามาอยูในความ
ดูแลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง ทั้ง 3 แหง จึงแสดงใหเห็นวาผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกตางกัน แตก็มีความพึงพอใจในการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลโนน
ปอแดง ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย สีมาพล (2558:94) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
ตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลพนานิคม อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบวาความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพนานิคม อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน   
   2.4 จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของผูปกครองตอ
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว 
จังหวัดเลย ทั้ง 3 แหง ตั้งอยูในพื้นที่ชนบทของจังหวัดเลย ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาคือผูที่มี
อาชีพรับจาง และอาชีพคาขาย ซึ่งทุกอาชีพที่กลาวมา ลวนแตประกอบอาชีพในพื้นที่ ทําใหรับรูการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางสมํ่าเสมอ โดยทางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดขอความรวมมือกับผูปกครอง โดยไมไดกําหนดวาจะตองประกอบอาชีพอะไร จึงสงผลใหผูปกครอง
ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไมแตกตางกัน  
 
ขอเสนอแนะ          

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี        

 1. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดใหมีโครงการพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง ในดานอาคาร สถานที่ สิง่แวดลอมเปนประจําทุกป เชนการทาสี 
ซอมมุงลวด ตัดแตงก่ิงไม เปนตน       

2. ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารที่ทันสมัย เปนปจจุบัน 
เพื่อใหการติดตอการประสานงานงายยิ่งข้ึน        

3. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ควรสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกันกับครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการนําเสนอขอมูล ความคืบหนาอยางสม่ําเสมอ  
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4. ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน ควรมีความรวมมือในการจัดการศึกษาจากหนวยงานในพื้นที่ 
มีการสรางเครือขายสังคมออนไลน ใหการติดตอประสานงานกันมีความรวดเร็วทันตอเหตุการณ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน      

5. ดานบุคลากร ควรจัดใหมีการสรางเครือขายของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง 
เพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน        

6. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดใหมีการประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการจัดการศึกษา รายงานใหหนวยงานตนสังกัด ผูปกครอง และสาธารณะชนรับทราบ เพื่อใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกแหง มีมาตรฐานการทํางานที่ดี ตรวจสอบได      
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป        

1. ควรมีการศึกษาผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอ
แดง อําเภอผาขาว จังหวดัเลย          

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองของเด็ก ที่กําลังศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ในเร่ืองการดําเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองของเด็ก ที่กําลังศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ในเร่ืองจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

4. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูปกครองของเด็ก ที่กําลังศึกษาในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลยกับการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

5. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูปกครองของเด็ก ที่กําลังศึกษาในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลยกับการดําเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

6. ควรสนับสนุนใหผูปกครองที่เปนเพศชาย เขามามีบทบาทในการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย มากข้ึน ทั้งนี้เพื่อ ใหผูปกครองที่เปนเพศชายไดเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการดานตางๆ และเพื่อเปนการสงเสริมสถาบันครอบครัว ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีทั้งผูปกครอง
และเด็กเล็กอีกทางหนึ่ง 
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การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต 
 
THE MANAGEMENT OF PARTICIPATORY MANAGEMENT IN INDUSTRIAL  AND 
COMMUNITY EDUCATION COLLEGE  THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES 
 

ผูวิจัย   จตุรงค  พรหมสุข 
    สาขาวชิา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
   บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพในสามจังหวัดชายแดนใตตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพในสาม
จังหวัดชายแดนใต 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพในสามจังหวัดชายแดนใตตอ การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพในสามจังหวัดชายแดนใต 
ประชากร ในการวิจยัคือ บุคลากรทางการศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา 523 คน โดยไดกลุมตัวอยาง 227 คน 
จากการคํานวณตามสูตร ทาโร ยามาเน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น .92 
สถิติที่ใชไดแกคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และคาเอฟ  
ผลการวิจัยพบวา 

1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษาตอการบริหารแบบมีสวนรวมของ
ผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพในสามจังหวัดชายแดนใต โดยในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ X=4.06 SD=0.802 รองลงมาคือดานการมี
สวนรวมในการรับผลประโยชน X=4.04 SD=0.712 และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ X=3.93 SD=0.713 
   2. การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการ
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงงานหนาที่ ประสบการณใน
ตําแหนง สวนระดับการศึกษา แตกตางกันในดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญที่ .05 
 
คําสําคัญ : การบริหารแบบมีสวนรวม ผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต 
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Abstract 
 The purposes of study were 1) To study the opinion of educational personal and the 
committee of the vocational college in the three southern border provinces by participation 
of the director in the three southern border provinces. 2) To compare the ideas of 
educational personal and the committee of the vocational college in the three southern 
border provinces by participation of the director in the three southern border provinces. The 
populations of this research are educational personal and the committee in colleges. There 
are 523 people including sample group 227 people from Taro Yamane calculation program. 
The tool used is a questionnaire has 5 levels. There are reliability .92, the statistic used is 
frequency, percentage, average, standard deviation, t-test and F-test. 
The research found that 
 1. The finding reveal that the opinion of educational personal and the committee of 
the vocational college administrators overall and each one is at a high level. When 
considering each aspect, it was found that maximum average is participation in practice X
=4.06 SD=0.802 , the next is Participation in receiving benefits X= 4.04 SD=0.712 , the last 
one is Participation in decision making X=3.93 SD=0.713 . 
 2. Data analysis comparing differences of opinions of educational personal and 
educational institutes overall and each aspect is not different, classified by gender, age, job 
position, duties position experience. The level of education differing in participation in 
decision making significantly at .05 
 
Key words : Participatory management , Participatory management of the vocational 

college administrators in the three southern border provinces 
 
บทนํา 

ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบการปกครอง มาสูระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่7 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และยึดถือเปนรูปแบบใน
การปกครองประเทศมาจนถึงปจจุบัน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้น 
พระมหากษัตริยยังทรงมีฐานะเปนพระประมุขของประเทศและทรงใชอํานาจอธิปไตยในการปกครองประเทศ คือ 
ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางสถาบันรัฐสภา ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทาง
ศาล ประเทศไทยแบงการบริหารออกเปน 3 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลางการบริหารราชการสวนภูมิภาค
และการบริหารราชการสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนราชการสวนทองถ่ินที่ไดรับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในทองถ่ินนั้น มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชนสุขของ
ชุมชนในทองถ่ินนั้น ปจจุบันราชการสวนทองถ่ินมีอยู 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล 
องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งแตละรูปแบบนั้นก็จะมีลักษณะโครงสราง และการ
บริหารงานที่แตกตางกันออกไป องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนหนวยงานของรัฐที่มีความสําคัญมากที่สุด
ดานการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนและบทบาทนี้จะทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต 
กระบวนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการดําเนินการอยางจริงจังมาตั้งแตการประกาศใช
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 ซึ่งบัญญัติเร่ืองการปกครองสวนทองถ่ินไวถึง 10 มาตรา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ยืนยันแนวคิดและหลักการกระจายอํานาจนี ้โดยมีบทบัญญัติที่ตองการเพิ่มพลังและสราง ความเขมแข็ง
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ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึนไปอีก มาตรา 78 (3) ซึ่งอยูในหมวดที่วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ บัญญัติ
ใหรัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจ ในกิจการของทองถ่ินไดเอง สงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของ
ทองถ่ินและระบบสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่ว
ประเทศ องคการบริหารสวนตําบลคําเข่ือนแกว เปนองคการหนึ่งที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอสิ
รินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีภารกิจมากมายที่จะตองดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่อยูในภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่
จะตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งการที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นจะตองอาศัยปจจัยอันสําคัญ 
ไดแก คน เงิน วัสดุ งบประมาณ และการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรมนุษยหรือคนในองคกร  
ซึ่งมีปญหาในเร่ืองอัตราการลาออกที่สูงข้ึน คุณภาพของงานหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาก็ไม
คอยจะบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควรและมีมาตรฐาน นับไดวาเปนปญหาสําคัญของทุกองคกรที่จะตองเอาใจใสตอ
ปญหานี ้จึงเปนหนาที่อันสําคัญของผูบริหารที่จะตองคํานึงวาจะทําอยางไรใหคนในองคกรมีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน ไมคิดจะเปลี่ยนงานหรือลาออกไปทํางานที่ใหม ผูบริหารจะตองมีเทคนิคสรางแรงจูงใจเพื่อใหคนในองคกรมี
ขวัญและกําลังใจในการทํางานในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายประสบผลสําเร็จ และสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดนั้นผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรคนหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสนใจที่
จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตพื้นที่ อําเภอสิริน
ธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาการบริหารองคกรใหสอดคลองกับ
สภาพการบริหารงานที่แทจริง นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลจากการศึกษาไปสูผูบริหารระดับสูง เพือ่ใชประกอบการ
ตัดสินใจการจัดระบบการวางแผนบริหารบุคคล กระบวนการเสริมแรงใหบุคคลในหนวยงาน และเปนแนวทางไปสูการ
บริหารงานในองคกร อ่ืน ๆ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานเชิง
คุณภาพดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนที่ดีตอสวนรวมขององคกรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพในสาม
จังหวัดชายแดนใตตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพในสามจังหวัดชายแดนใต 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
ในสามจังหวัดชายแดนใตตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพในสามจังหวัดชายแดนใต 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของตลอดจน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 โดยกําหนดหลักการสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวมไวอยางชัดเจน แลว
ประมวลความคิดกําหนดเปนกรอบการวิจัย ดังนี้ 

 
 

38

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต ประชากร
ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต 
จํานวน 5 แหงประกอบดวยผูบริหาร(ผูอํานวยการ 1 คนและรองผูอํานวยการ 2 คน) ครูผูสอน บุคลากรฝาย
สนับสนุนการสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาจากบุคคลภายนอก จํานวนประชากรทั้งสิ้น 523 คน (ที่มา :
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2561) 

กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจํานวน 227 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางตามการคํานวณจากสูตร (Taro Yamane) ทาโร ยามาเน เปนตัวอยางมาศึกษา โดยวิธีอยางงาย (Simple 
Random Sampling)  
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
ลําดับ รายชื่อวิทยาลัยการ

อาชีพ 

บุคลากรทางการศึกษา ประชากร กลุม
ตัวอยาง ผูบริหาร ครู ฝายสนับสนนุ

การสอน 
กรรมการ

สถานศึกษา 
1 วิทยาลัยการอาชีพ

ปตตาน ี
3 85 38 15 141 61 

2 วิทยาลัยการอาชีพ
สายบุรี 

3 36 31 15 85 37 

3 วิทยาลัยการอาชีพ 
รามัน 

3 35 27 15 80 35 

ตัวแปรอิสระ 

ขอมูลสวนบุคคล 

 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. ตําแหนงหนาที ่
 5. ประสบการณในตาํแหนง 

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพในสามจงัหวัดชายแดนใต 
ตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร

วิทยาลัยการอาชีพ 4 ดาน 

 1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ 
 3. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
 4. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
 

 

ตัวแปรตาม 
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ลําดับ รายชื่อวิทยาลัยการ
อาชีพ 

บุคลากรทางการศึกษา ประชากร กลุม
ตัวอยาง ผูบริหาร ครู ฝาย

สนับสนนุ
การสอน 

กรรมการ
สถานศึกษา 

4 วิทยาลัยการอาชีพ 
เบตง 

3 38 34 15 90 39 

5 วิทยาลัยการอาชีพ 
สุไหงโก-ลก 

3 70 39 15 127 55 

รวมประชากรทั้งสิ้น 15 264 169 75 523 227 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามเชิงปริมาณและเปนแบบสอบถาม  
แบบสอบถามเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนเพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นของ

บุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต โดย
ครอบคลุมกรอบแนวคิด 4 ดาน คือ 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 3. การมีสวน
รวมในการประเมินผล 4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนเปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating Seale 
Questionnaires) ประกอบดวย 2 ตอน ดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรทางการ
ศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต 5 แหง มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check-List) เพื่อ
ทราบสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการ
อาชีพสามจังหวัดชายแดนใต 5 แหงตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร เปนแบบมาตราสวนประมาณคามี 5 
ระดับ คือระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้ 

คาน้ําหนักคะแนน   5  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทีสุ่ด 
คาน้ําหนักคะแนน   4  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน   3  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน   2  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน   1  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต 
 1. การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใตโดยภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ดานการ
มีสวนรวมในการรับผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการตดัสนิใจ  

1.1 ในดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสวนรวมในการจัดทําวารสารประชาสัมพันธวิทยาลัยกับชุมชนหรือกับ
หนวยงานอ่ืนๆ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของนักศึกษา  

1.2 ในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัต ิโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมากเมื่อพิจารณาราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสวนรวมในการแนะแนวการศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

1.3 ในดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รับทราบความกาวหนาของบุคลากรที่วิไปอบรม ศึกษาตอ เพื่อพัฒนาตนเอง 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือมีสวนรวมในการประเมินผลการใชหลักสูตร 

1.4 ในดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
มีความภาคภูมิใจที่บุคลากรของวิทยาลัยมีความรักและความสามัคคี 

2. การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหนาที่
ในวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต และคณะกรรมการสถานศึกษาความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตาง 

2.1 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต และคณะกรรมการสถานศึกษา จําแนกตามเพศ พบวา 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง 

2.2 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต และคณะกรรมการสถานศึกษา จําแนกตามอายุ พบวา 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง  

2.3 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต และคณะกรรมการสถานศึกษา จําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ในสวน
ดานอ่ืนๆ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  
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2.4 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต และคณะกรรมการสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนง
หนาที่ พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

2.5 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต และคณะกรรมการสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ
ในตําแหนง พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต และ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของ พินิจ ธงโสม (2552, หนา 73 - 83) ไดศึกษาเร่ือง 
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอยเอ็ด เขต 3 พบวา 1) ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยรวม คิดเปนรอยละ 77.39 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูมี สวนรวมดานการ
บริหารวิชาการมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการบริหารทั่วไป และดานบริหารงบประมาณ สวนดานการบริหารงาน
บุคคลมีครูที่มีสวนรวมจํานวนนอยที่สุด อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงระดับการมีสวนรวมของครู พบวา อยูใน
ระดับนอยที่สุดทุกดาน 2) ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษา อายุราชการ และตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ แตกตางกัน 
พบวา มีระดับการมี สวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาดานตางๆ แตกตาง 

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ สกล เทพภูบาล (2550 : ข) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนเขามามีสวนรวมทุกดานในปจจุบันทั้งดานตัดสินใจการปฏิบัติการ 
ผลประโยชนและประเมินผลในระดับปานกลาง แตประชาชนมีความตองการในอนาคตที่จะเขามามีสวนรวมทุกดานอยู
ในระดับมาก โดยมีสวนรวมสูงสุด คือในปจจุบันดานผลประโยชนกิจกรรมในระดับมากไดแกกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน รองลงมา คือ การใหบริการอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑแกชุมชน โรงเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาของชุมชนและตองการมีสวนรวมของทุกดานในอนาคตในระดับมากโดยตองการมีสวน
รวมสูงสุดในดานผลประโยชนในระดับมาก คือ กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการและกีฬาของชุมชน
และการใหบริการ อาคารสถานที่และวัสด ุครุภัณฑแกชุมชนเชนกัน สวนการมีสวนรวมต่ําที่สุดและตองการมีสวนรวมก็
ต่ําที่สุดเชน คือ ดานการปฏิบัติการ ไดแก การกําหนดแผนการเรียนที่หลากหลายทุกชั้นเรียน การทําสื่อทุกชั้นเรียน 
สวนการมีสวนรวมในดานการตัดสินใจและดานประเมินผล อยูในระดับปานกลางเชนกัน แตประชาชนมีความตองการที่
จะเขามามีสวนรวมทั้ง 2ดาน อยูในระดับมากในอนาคตขอเสนอแนะและคิดคนเพิ่มเติม ประชาชนเห็นวาควรให
โรงเรียนกับประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารและจัดกิจกรรมของโรงเรียนอยางมีแบบแผนโปรงใสควรมีการ
ประสานสัมพันธกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกันในกิจกรรมทั้งของโรงเรียนกับชุมชนและควรจัดการอบรมประชุมสัมมนาใหแก
ประชาชน เพื่อใหชุมชนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการมีสวนรวมมากข้ึน 
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ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัย นงคราญ ศุกระมณี (2557). การบริหารแบบมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดบาลเมืองกาญจนบุรีการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการ
บริหารแบบมีสวนรวมในการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน และเปรียบเทียบการบริหารแบบมีสวนรวมในการปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจําแนกตามประสบการณทํางานประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
ผูบริหารและพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จํานวน 173 คน เคร่ืองมือที่ที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งหาคาความเชื่อมั่นได0.96 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของ สกล เทพภูบาล (2550 : ข) ไดทําการวิจัย
เร่ือง การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนเขามามีสวนรวมทุกดาน ในปจจุบันทั้งดานตัดสินใจการ
ปฏิบัติการ ผลประโยชน และประเมินผล ในระดับปานกลาง 

ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน สอดคลองกับงานวิจัยของ บริทติงแฮม (Brittingham, 1988,  
p. 1406) ไดศึกษาเร่ือง ลักษณะของการมีสวนรวมของโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนที่ประสบความสําเร็จ พบวา 
ผูปกครองมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาที่จะทําใหหองเรียนมีคุณภาพ และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง            
ครูจะตองประชาสัมพันธใหผูปกครองเขาใจในการจัดการเรียนการสอนวาจะสอนอะไร สอนอยางไร และผูปกครอง
จะเขามามีสวนรวมในการสงเสริมดานสังคม อารมณ และความกาวหนาทางวิชาการของเด็ก การพัฒนาสภาวะของ
เด็กเยาวชนและครอบครัวใหดีข้ึน ถือเปนความจําเปนพื้นฐาน ที่จะทําใหครอบครัวและชุมชนเขมแข็ง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจะเปนตัวบงชี้การมสวนรวม และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพสามจังหวัดชายแดนใต ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูบริหารควรเปดโอกาสใหมีการตัดสินใจรวมกันอยางเสมอภาคและ

เปดเผยผลการตัดสินของแตละฝายในประเด็นตางๆ 
2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดปฏิบัติอยางเต็มความสามารถใน

ทุกประเด็น 
3. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ผูบริหารตองยอมรับในผลการประเมินผลเพื่อนําไปพัฒนา 
4. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ผูบริหารควรยกยองเชิดชูผลที่มีประโยชนตอสถานศึกษา

อยางสมเกียรติ 
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ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง 
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 
SATISFACTION OF THE STUDENT'S PARENTS ON THE SCHOOL 
ADMINISTRATION AFFILIATED OF THE CITY MUNICIPALITY  
WANGSAPHUNG WANGSAPHUNG DISTRICT, LOEI PROVINCE.  
 
ผูวิจัย     จารุวรรณ  นิระมิตร 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
    ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จําแนก
ตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง จํานวน 297 คน โดยการเปดตาราง Krejcie and Morgan เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
(t-test แบบ independent samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (F-test แบบ One way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบวา 
 1) ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุงมีความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวมแลวอยูในระดับมาก           
( X = 4.27, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการบริหารงานวิชาการ 
( X =4.28, S.D. = 0.38) รองลงมาคือดานการบริหารงานงบประมาณ ( X = 4.28, S.D. = 0.35) ดานการบริหารงานบุคคล 
( X = 4.27, S.D. = 0.37) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการบริหารงานทั่วไป ( X = 4.23, S.D. = 0.34) 
 2) ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุงที่มี เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา
ตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ ผูปกครองนักเรียน เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 
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Abstract 
 This purposes of the study were 1) To study the satisfaction of the student parent’s 
on the school Administration Affiliated of the city Municipality Wangsaphung. 
Wangsaphung district,Loei Province. 2) to compare satisfaction of the student parent’s on 
the school administration affiliated of the city Municipality Wangsaphung to study. The 
samples used in the research were the student’s parent in the schools administration 
affiliated of the city Municipality Wangsaphung of 297 people. By opening the table 
Krejcie and Morgan, the tools that were used to collect information include : Satisfaction 
Questionnaire of the student parent on the school administration affiliated of the city 
municipality Wangsaphung, Wangsaphung District, Loei province. 5 Scale estimation 
,Statistics used to analyzing data include, A query with an Sentiment value equal to 0.96 
frequencies. Percentage, average, deviation Standard test. t-test (T-test from independent 
samples and One Way variance analysis (F-test from One Way ANOVA) 
The study found that  
 1) The student parents of the schools in the affiliated of the city municipality 
Wangsaphung were satisfied of the student parents to the schools administration in 
affiliated of the city municipality Wangsaphung, Wangsaphung District, Loei Province. 

Overall is in the high level ( X = 4.27, .S.D. = 0.36) when considering each aspect founded 

that the most average aspect were Academic Administration ( X = 4.28, S.D. = 0.38), Budget 

Management (X = 4.28, .S.D. = 0.35) ,Human Resource Management (X = 4.27, S.D. = 0.37) 

and the lowest average aspect were the General Management ( X  = 4.23, S.D. = 0.34)  
 2) The student parents on the school administration affiliated of the city 
Municipality Wangsaphung with sex, occupation and satisfied to schools administration 
affiliated of the city Municipality Wangsaphung, Wangsaphung District, Loei Province. In 
overall and aspect were not different. 
 
KEYWORDS :  Satisfaction, Student Parents, Municipality Wangsaphung. Wangsaphung 

district  , Loei Province 
 
บทนํา 
 สังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและการศึกษา
โดยเฉพาะระบบการจัดการศึกษาของไทยที่จะตองปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพราะการศึกษาเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบมีความรักชาติและเปน
กําลังหลกัในการพัฒนาประเทศสําหรับอนาคต ซึ่งการที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตอง
มีการกระจายอํานาจเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดังที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 54 (2) รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆรวมทั้งสงเสริมใหมี
การเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
ทุกระดับโดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2560, หนา 14) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง และ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา80 (4) กําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการกระจาย
อํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชุมชนองคกรศาสนาและเอกชนจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงชาติ (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย, 2550, หนา33) ซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานงาน
วิชาการงบประมาณการบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงจึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะบริหารจัดการเพื่อสรางคนและ
สรางความรูสูสังคมคุณธรรมคุณภาพสมรรถภาพและประสิทธิภาพ 
 จากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กําหนดแนวทางในการปฏิรูปดานการศึกษาวารัฐตองลงไปดูแลเด็กตั้งแตกอน 
2 ขวบถึงอนุบาลโดยใหเปนภารกิจของทองถ่ินเวลา 2 ปในการวางแผนการปฏิรูป [2] ตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของนายกรัฐมนตรีใน8 ประเด็น [3] ไดแก (1) พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการเรียนรู (2) ลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา (3) ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (4) พัฒนาครู (5) 
ผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ (6) เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (7) สงเสริม
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (8) สงเสริมระบบธรรมาภิบาล
ในวงการการศึกษา(สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย, 2560) 
 ในสวนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองวังสะพุงมีสถานศึกษาในความรับผดิชอบ
คือโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 และโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บานบุงไสล ซึ่งในปจจุบันผูปกครองใหความสําคัญ
กับการเรียนของบุตรหลานเปนอยางมาก จากการที่ผูศึกษาไดพูดคุยสอบถามและรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง
อยางไมเปนทางการในชวงหลังเลิกเรียนผูปกครองสวนใหญมักจะระบายใหฟงวาลูกของตนเองไมคอยสนใจการ
เรียนมัวแตเที่ยวเลนบางก็ไมคอยอานหนังสือขณะอยูบานมีการบานก็ไมสนใจทําใหเรียบรอยและไมคอยทบทวน
บทเรียน สงผลใหผลการเรียนมีระดับที่ต่ํากวาปกอนๆซึ่งการจัดการศึกษาสวนใหญที่พบปญหามีสาเหตุมาจากดาน
ตางๆ ประเทศไทยใชงบประมาณทางดานการศึกษามากถึงหนึ่งในสี่ของงบประมาณประจําป แมวาการลงทุนกับ
การศึกษาเปนอะไรที่คุมคาที่สุดก็ตาม แตการศึกษาไทยเมื่อเปรียบคุณภาพกับตางประเทศยังถือวาลาหลังกวา
ประเทศที่ใชงบประมาณการศึกษาในสัดสวนที่นอยกวาประเทศไทย ยิ่งคุณภาพการศึกษาหากจะเปรียบเทียบกันใน
ระหวางสถานศึกษาภายในประเทศก็ยังแตกตางกันและเมื่อกลาวถึง “คุณภาพการศึกษา” จึงเลี่ยงไมไดที่ทองถ่ินตอง
เขาเก่ียวของเพราะวา “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” (อปท.) มีหนาที่จัดการศึกษาตามกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งประเด็น
ปญหาประการสําคัญที่เปนผลมาจาก “ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา” ก็คือเร่ือง “คุณภาพการศึกษา” นั่นเอง 
 ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง เพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง วาอยูในระดับใด อีกทั้งยังสามารถนําผลที่ไดรับมาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขและวางแผนพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุงใหบรรลุเปาหมายและ
เปนไปตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปน
โรงเรียนที่ไดรับความไววางใจจากผูปกครองเพื่อที่จะไดสงบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนที่อยูในชุมชนตอไป 

47

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา 

 
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษามุงศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตามกรอบแนวคิดการบริหารงานของสถานศึกษา ประกอบดวย 
4 ดาน คือ ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป       
(ตามพระราชบญัญัติการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธกิารกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป) เพื่อนํามาจัดทํากรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐาน 
 1. ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย อยูในระดับมาก 
 2. ผูปกครองที่มีเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกตางกัน 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent variable) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent variable) 

 
สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

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

 

ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการ
บริหารงานโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมือง

วังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
1. ดานบริหารงานวิชาการ 
2. ดานบริหารงานงบประมาณ 
3. ดานบริหารงานบุคคล 
4. ดานบริหารงานทั่วไป 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง 
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของ
โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จําแนกตาม
เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาการวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research)รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
ตามลําดับข้ันตอนของระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกผูปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลยปการศึกษา 2561 จํานวน 1,285 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกผูปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง 
อําเภอวังสะพงุ จังหวัดเลยปการศึกษา 2561 จํานวน 297 คนโดยการเปดตาราง Krejcie and Morgan โดยวิธีการ
สุมอยางงาย (simple random sampling)  
ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 

หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC ตั้งแต .67–1.00 แบบสอบถามที่ไดไป 
Try Out กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางไดคาความเชื่อมั่น 0.96 

 6. นําเคร่ืองมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบจดัหมวดหมูของขอมูลเพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมทางสถิติ  

49

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 297 คนเปนเพศชายจํานวน 99 คนคิดเปนรอยละ 33.3 เพศหญิงจํานวน 
198 คนคิดเปนรอยละ 66.7 ซึ่งมีอายุระดับมากที่สุดคือมีอายุระหวาง 41–50 ปจํานวน 143 คนคิดเปนรอยละ 48.1 
รองลงมาคือมีอายุระหวาง 31–40 ปจํานวน 74 คน คิดเปน รอยละ 24.9 มีอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 54 คนคิดเปนรอย
ละ 18.2 และนอยที่สุดคือมีอายุระหวาง 20–30 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.8 สวนมากมีอาชีพเกษตรกรรมหรือ
รับจางหรืออิสระจํานวน 133 คนคิดเปนรอยละ 44.8 รองลงมามีอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขายจํานวน 111 คน คิดเปน
รอยละ 37.4 อันดับสุดทายมีอาชีพขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจจํานวน 53 คนคิดเปนรอยละ 17.8 และมีระดับการศึกษา
มากที่สุดคือมัธยมศึกษาตอนตน–ตอนปลาย/ปวช จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 43.1 รองลงมาคือ ต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนตนจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 35.4 และนอยที่สุดคือปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 21.5 
 2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน 
  2.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
เมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.27, S.D. = 0.36) 
  2.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง 
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมแลวอยูในระดับมากที่สุด (X  = 4.28, S.D. = 0.44) 
  2.3 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก (X  = 4.27, S.D. = 0.45) 
  2.4 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะ
พุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานการบริหารงบประมาณโดยรวมแลวอยูในระดับมาก (X = 4.28, S.D. = 0.45)  
  2.5 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะ
พุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานการบริหารงานทั่วไปโดยรวมแลวอยูในระดับมาก (X = 4.23, S.D. = 0.44)  
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียน 
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียน 
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 5. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียน โดยภาพรวม 
ไมแตกตางกัน 
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 6. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานโรงเรียน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะกลาวถึงความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ
บริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยโดยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นที่สําคัญ
และนาสนใจและนํามาอภิปรายผลดังนี ้
 1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง 
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลจากการศึกษาในภาพรวมพบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีการบริหารจัดการศึกษาที่เนนกระบวนการ 
พัฒนาเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโครงการพัฒนาการ
จัดทําสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานผลการประเมินพัฒนาการของผูเรียนและผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
(สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวงัสะพุง 1 ประจําปการศึกษา 2560)  
 2. ดานการบริหารวิชาการ พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุงอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยดานการบริหารงานวิชาการโดยรวมแลวอยูในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน
และนักเรียนไดใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนอยางหลากหลายไดลงมือปฏิบัติจริงสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางวิชาการซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเกสรินทร ผลกุศล (2551) ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานโรงเรียนผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครองมี
ความพึงพอใจตอการบริหารงาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 
ดานงานบริหารวิชาการ ดานงานบริหารทั่วไปอยูในระดับมาก ดานงานบริหารงบประมาณ และดานงานบริหาร
บุคคลอยูในระดับปานกลางตามลําดับ  
 3. ดานการบริหารบุคคลพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานการบริหารบุคคลโดยรวมแลวอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชูชัย สมิทธิไกร (2552, หนา 7-8) กลาววา การบริหารบุคคล คือ กระบวนการเก่ียวกับ
การสรรหา คัดเลือก การพัฒนา การจูงใจ การรักษา และการยุติการจางบุคคลขององคการ จุดมุงหมายสําคัญของ
การจัดบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคกรภายใตจริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม  
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 4. ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานการบริหารงานงบประมาณโดยรวมแลวอยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติวรรณ นันทพรพงษ (2552) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนระดับประถมศึกษาอําเภอเมืองนนทบุรีสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 ดานการบริหารงานงบประมาณ ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองนักเรียน ชวงชั้นที่ 2 
มีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอเมืองนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรี เขต 1 มีความพึงพอใจโดยรวม และรายขอ อยูในระดับมาก คือ โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ สื่อการ
เรียนการสอน ที่เหมาะสมและเพียงพอกับนักเรียน มีการประชุมผูปกครองชี้แจงรายรับ รายจาย การดําเนินงาน
ของโรงเรียนใหทราบ มีสวนในการจัดหารายไดเขาโรงเรียน และโรงเรียนมีการออกใบสําคัญรับเงินในกรณีที่
ผูปกครองรวมบริจาคเพือ่การดําเนินงานของโรงเรียน  
 5. ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานการบริหารงานทั่วไปโดยรวมแลวอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธมกร ดุลยปกรณชัย (2556, หนา55) ไดกลาววาการบริการงานทั่วไปคือการดําเนิน
กิจกรรมตางๆระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชนเพื่อการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันเปนการเปด
โอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการใหขอมูลและการรับขอมูลการใหบริการ
ดานตางๆ จากโรงเรียนการรับฟงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันรวมไปถึงการใหความรวมมือและ
สนับสนุนในดานตางๆที่ทางโรงเรียนหรือชุมชนไดจัดข้ึน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ แสงดาว เชื้อนันไชย 
(2557,บทคัดยอ) เร่ืองความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาเขตตําบลเวียง
มอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาโรงเรียนดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 6. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกันซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยและสอดคลองกับผลการวิจัยของภานุพงศ นามประภากร (2559,บทคัดยอ) การศึกษาความพึง
พอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนเมืองพัทยา (เชิญพิศลย บุตรราษฎรบําเพ็ญ) สังกัดสํานัก
การศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวาผูปกครองที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารมีตอการ
บริหารงานโรงเรียนเมืองพัทยา (เชิญ พิศลยบุตรราษฎรบําเพ็ญ) สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน  
 7. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจ ไมแตกตางกันซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยและสอดคลองกับผลการวิจัยของถนอมจิตร ปนมี (2556,หนา 69) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพรุเทศบาลเมืองบานพรุ ตําบลบานพรุ อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวาผูปกครองที่มีเพศอายุและระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการบริหารจัด
การศึกษาทั้งโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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 8. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจ ไมแตกตางกันซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยของชุติมา แพนกุดเรือ (2556,หนา 46) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ
บริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบวาผูปกครองที่มีอาชีพแตกตาง
กันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน 
 9. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา มีความพึงพอใจ ไมแตกตางกันซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยสมมุติฐานไวเนื่องมาจากผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น
วาโรงเรียนจะตองปรับเปลี่ยนนักเรียนและบุตรหลานของคนใหเปนคนดีมีความรูและมีพฤติกรรมที่พึงประสงคไดใน
การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความรูมีความสามารถกาวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆไดนั้นโรงเรียนตองอาศัย
ความรวมมือจากผูปกครองในการชวยกันสอดสองดูแลอบรมนักเรียนและบุตรหลานของตนอยูตลอดเวลา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม (2552) เร่ืองความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ
บริหารงานของโรงเรียนบานหนองผักแวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 2 พบวาผูปกครองมี
ความพึงพอใจตอการบริหารงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยคือดานงานบริหารงบประมาณดานงานบริหารทั่วไปดานงานบริหารบุคคลและดานงานบริหารวิชาการเมื่อ
จําแนกตามวุฒิการศึกษาของผูปกครองโดยรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ดานการบริหารงานวิชาการมีขอเสนอแนะในการนําไปใชคือโรงเรียนควรนําระบบการเรียนการสอน
แบบตางประเทศมาปรับใชในการสอนใหสอดคลองกับระบบการศึกษาของไทยอาทิเชนลดการใหการบานมาเปน
การสงเสริมจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกทางความคิดหรือไอเดียของตนเองไปกับกิจกรรมนั้นๆ
หรือแมแตการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษควรใชครูตางชาติโดยใชกิจกรรมตางๆที่ Creative เพื่อเพิ่มทักษะการ
พูดการฟงจนถึงการเขียนหรือศึกษาระบบการเรียนการสอนของประเทศที่มีระบบการศึกษาทีป่ระสบความสาํเร็จ 
 2. ดานการบริหารงานบุคคลมีขอเสนอแนะในการนําไปใชคือโรงเรียนควรมีการประเมินผลงานของครู
อยางเปนระบบและเปนธรรมจัดใหมีการเผยแพรผลงานดีเดนของบุคลากรในโรงเรียนและยกยองใหเกิดขวัญและ
กําลังใจรวมถึงประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบอีกทั้งโรงเรียนควรสงเสริมสนับสนุนใหครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาไดรับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือการเลื่อนสูตําแหนงตามสายงานเพื่อ
เปนการพัฒนาความรูความสามารถและความเจริญกาวหนาในอาชีพ 
 3. ดานการบริหารงานงบประมาณมีขอเสนอแนะในการนําไปใชคือผูบริหารเทศบาล ควรสนับสนุน
งบประมาณในการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการบริหารจัดการอยางคุมคา และคํานึงถึง
ประโยชนของนักเรียนเปนสูงสุด รวมถึงการใชงบประมาณในการดําเนินโครงการตางๆ นั้นตองสอดคลองกับ
คุณภาพ มีมาตรฐาน และคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
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 4. ดานการบริหารงานทั่วไปมีขอเสนอแนะในการนําไปใชคือโรงเรียนควรปรับปรุงอาคารเรียน หองเรียน 
หองน้ํา สนามเด็กเลน ใหสะอาดทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอถูกหลักสุขาภิบาล และการจดัการกําจัดขยะมูลฝอย
และเหตุรําคาญตางๆอยางสม่ําเสมอจัดหาน้ําดื่มน้ําใชที่มีความสะอาดและเพียงพอใหกับเด็กนักเรียนอยางเพียงพอ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัย
ภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยจําแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณ วิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร
และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50 คน โดยใชกลุมตัวอยางตามตาราง
เครจซี่มอรแกน ไดกลุมตัวอยาง 44 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84 
ผลการวิจัยพบวา 

1. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัยภาดา
วิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของครู
และบุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบรีุ โดยเรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้คือ ดานการจัดองคการการประชาสัมพันธ ดานการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรในการประชาสัมพันธ ดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ดานการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ  

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธ
ของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และ
ประสบการณ โดยรวมไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : การประชาสัมพันธ / ความพึงพอใจ / บุคลากรทางการศึกษา 
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ABSTRACT 
The research on “The Satisfaction of the Teachers and Educational Personnel on 

Public Relations of Upaipadawittayalai School in Suphan Buri” had the objectives 1) to 
study the satisfaction of the teachers and educational personnel towards public relations, 
and 2) to compare the satisfaction level of the teachers and educational personnel towards 
public relations of Upaipadawittayalai School in Suphan Buri classified by gender, age, 
educational level, position and experience. This research was a quantitative research in 
which the populations and samples included the total 50 educational personnel. The 
samples were selected according to Krejcie and Morgan table and then the number of 
samples included 44 educational personnel. The research instrument was the questionnaire 
with the reliability of 0.84. The research findings revealed that; 

1. The overall opinions and each aspect of opinions towards the satisfaction level of the 
teachers and educational personnel on public relations of Upaipadawittayalai School in Suphan 
Buri were at a high level. Considering in each aspect from the descending order: the highest 
mean to the lowest mean as organization of public relations, budget allocation and public 
relations resources in public relations, operations of public relations as well as policy setting. 

2. The findings of the overall comparison on the satisfaction level of the teachers 
and educational personnel towards public relations of Upaipadawittayalai School in Suphan 
Buri classified by gender, age, educational level, position and experience had no difference. 
 
Keywords : public relations / satisfaction / educational personnel 

 
บทนํา 

การประชาสัมพันธเปนกระบวนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางองคการ
ที่ทําการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายซึ่งเปนทั้งสมาชิกภายในองคการและที่เปนประชาชน
ภายนอกองคการ เพื่อตอบสนองความตองการขององคการและเพื่อประโยชนของกลุมเปาหมายที่มีความเก่ียวของ
กับองคการนั้น ๆ ดวย ในการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายตาง ๆ อาจกระทําไดหลายวิธี สื่อ
ประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่เปนตัวกลางในการนําขาวสารตาง ๆ ไปสูกลุมเปาหมายไดรับทราบ เพื่อให
กลุมเปาหมายไดรูจักและมีทัศนคติที่ดีตอองคการมากยิ่งข้ึน องคการจึงตองใหความสําคัญกับสื่อประชาสัมพันธ 
เพราะถาองคการไมมีสื่อประชาสัมพันธหรือเลือกใชสื่อในการประชาสัมพันธไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแลว ก็จะ
สงผลใหการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการไมประสบผลสําเร็จ 

งานประชาสัมพันธเปนงานสื่อสัมพันธที่มีความสําคัญ และเปนงานที่มีขอบเขตกวางขวาง มีระบบงานที่
ซับซอนแตงานประชาสัมพันธจะชวยสงเสริมลักษณะความเปนผูนําขององคการและบุคคล ทั้งยังชวยใหเกิดความ
เขาใจ ความรวมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกดวย นับวางานประชาสัมพันธมีคุณคาตอ
สถาบันตาง ๆ เปนอยางยิ่ง ความสําคัญของการประชาสัมพันธประกอบไปดวย 1) การประชาสัมพันธชวยสงเสริม
ภาพลักษณและสรางคานิยมของหนวยงานไดดข้ึีน หมายถึง การสรางความรูสึกประทับใจที่บุคคลหลาย ๆ กลุมมีตอ
หนวยงานนั้น ๆ รวมทั้งลูกจาง ลูกคา ผูบริโภค ชุมชน พอคาและรัฐบาล โดยการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมชน
เหลานี้ เผยแพรชี้แจงขาวสารใหประชาชนเห็นคุณความดีใหเกิดความเลื่อมใสและสรางความผูกพันทางใจ เชน การ
ที่หนวยงานประสบความสําเร็จมีกําไรพอควร และแบงสวนของกําไรใหกับพนักงานในรูปของเงินเดือนที่สูงพอควร 
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ตลอดจนมีสวัสดิการตาง ๆ ใหเหมาะสมตามอัตภาพ ขณะเดียวกันก็เปนสมาชิกที่มีความรับผิดชอบตอชุมชน เปน
เพื่อนบานที่ดี มีนโยบายสงเสริมพนักงานใหมีตําแหนงและความรับผิดชอบสูง มีการฝกอบรมและพัฒนาพักงาน            
2) การประชาสัมพันธชวยปองกันรักษาชื่อเสียงของหนวยงาน หมายถึง มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง รวมทั้งสินคา
และบริการตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของประชาชนแลวโอกาสที่ประชาชนจะไดรับความไมสะดวก เกิดความ
เขาใจผิด หรือมองในแงรายซึ่งจะเปนผลในการนําไปวิพากษวิจารณใหเกิดเสียชื่อเสียงยอมไมมี หรือมีนอยมาก
เพราะเรา ไดตรวจสอบความคิดเห็นทัศนคติของประชาชนและทําการปรับปรุงอยูเสมอ 3) การประชาสัมพันธชวย
สรางความเขาใจที่ถูกตอง ทําใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานและฝายบริหาร เพราะการประชาสัมพันธเปนการ
สรางความเขาใจอันดีระหวางฝายบริหารกับบุคคลที่เก่ียวของดวยการใหขาวสารขอเท็จจริงและความถูกตอง มิได
เปนการจูงใจหรือการโฆษณาชวนเชื่อดวยกลวาจา ยอมทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกับฝายบริหารข้ึน 

โรงเรียน เปนสถาบันหนึ่งของสังคมตองมีการติดตอสื่อสารกับบุคคล กับประชาชนหลายกลุม ไดแก 
ผูปกครอง นักเรียน ครูอาจารย ขาราชการ หนวยงานอ่ืน ๆ จึงตองอาศัยการประชาสัมพันธในการสรางความเขาใจ
อันดี การประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับโรงเรียน ในการสงและรับขาวสาร ความคิดเห็น
เผยแพร ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน การสรางไมตรีสัมพันธของกลุมตาง ๆ การประชาสัมพันธโรงเรียนมี
เปาหมาย ที่สําคัญที่สุดคือ ความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับประชาชนหรือสถาบันอ่ืนๆ อันจะเปนรากฐาน ใน
การพัฒนาการศึกษาใหไดผลดียิ่งข้ึน วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธโรงเรียนจึงดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา โรงเรียนใชการประชาสัมพันธสรางความสานึก ความรู 
ความเขาใจใหเกิดในหมูครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนวาโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชนทุกคนเปนเจาของและ
เปนหนาที่ของแตละคนที่ตองใหความรวมมือในการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดวย เปนการแถลงหรือ
แจงขาวสารตาง ๆ ใหประชาชนทราบความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลง เก่ียวกับกิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนและ
การจัดการศึกษา สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางนักเรียน ครู ผูปกครองและประชาชนในชุมชนที่
โรงเรียนตั้งอยูโดยอาศัยโรงเรียนเปนศูนยประชาคม ศูนยการศึกษา และวัฒนธรรมของชุมชน  

ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ไดมองเห็น
ถึงปญหาของการประชาสัมพันธระหวางโรงเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน ระหวางโรงเรียนกับนกัเรียน ระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง หรือแมกระทั้งกับชุมชน เนื่องจากที่ผานมานั้นมีการพบปญหาของการคลาดเคลื่อนที่มาจา
กกการสื่อสาร การประชาสัมพันธของโรงเรียน ซึ่งอาจมีปญหามาจากการไมมีความเขาใจในเร่ืองของการ
ประชาสัมพันธ การใชภาษาที่ไมถูกตองจนทําใหจุดประสงคของการสื่อสารมีความคลาดเคลื่อนไปจากเดิมที่ได
วางแผนไว หรือผูรับสารนั้นอาจมีความเขาใจถึงสํานวนในการสื่อสารประชาสัมพันธของโรงเรียนที่ไมชัดแจง ปญหา
การประชาสัมพันธของโรงเรียนอาจมาจากปญหา ดานบุคลากร ดานการวางแผน ดานงบประมาณ หรือดานการ
ดําเนินการ สิ่งตางๆ จากการประชาสัมพันธที่ผิดพลาดนี้ยอมสงผลใหการปฏิบัติหนาที่ไมบรรลุวัตถุประสงคของ
โรงเรียน ซึ่งโดยทั่วไปแลวงานประชาสัมพันธของโรงเรียนจะตองมีหนาที่เปนคณะกรรมการ ฝายบริหารทั่วไป และ
ปฏิบัติงาน เผยแพรขาวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนตอครู นักเรียน ผูปกครอง
นักเรียนและชุมชน จึงทําใหผูวิจัยมีความตองการที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ
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งานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงงานทางดาน
การประชาสัมพันธของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัย
ภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธของ
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสพุรรณบุรี 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองาน
ประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวและเอกสาร
ที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธ ตลอดจนหลักการบริหารงานในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 (แกไข) 
พ.ศ. 2556 ประกอบไปดวย 1) ดานการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ 2) ดานการจัดองคการประชาสัมพันธ 
3) ดานการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ในการประชาสัมพันธ และ 4) ดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
(วิรัชล ภิรัตนกุล. 2546 : 217 และพรทิพย วรกิจโภคาทร. 2547 : 17) ดังภาพ 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ตําแหนงหนาที่การงาน 
4. ระดับการศึกษา 

 ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตองานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี ในดาน 
1. ดานการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ 
2. ดานการจัดองคการประชาสัมพันธ 
3. ดานการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ในการ
ประชาสัมพันธ 
4. ดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัย
ภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50 คน โดยใชกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่มอรแกน ไดกลุมตัวอยาง 44 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.84 การวิเคราะหขอมูลทํา
การประมวลผลคํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คาท ี

 
ผล/สรุปผล 

1. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้คือ ดานการจัดองคการการประชาสัมพันธ ดานการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรในการประชาสัมพันธ ดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ดานการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ  

1.1 ดานการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการกําหนดนโยบายที่ตองการชี้แจงทําความเขาใจ คาหาสาเหตุ 
ตลอดจนสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความสอดคลองของ
นโยบายการประชาสัมพันธของสถานศึกษากับนโยบายของรัฐและความมุงหมายของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและชุมชนที่ตั้งอยูของสถานศึกษา 

1.2 ดานการจัดองคการการประชาสัมพันธ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธของสถานศึกษา สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การเปนผูนําการประชาสัมพันธของหัวหนาสถานศึกษา  

1.3 ดานการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ โดยภาพรวมและรายขออยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดใหมีการสํารวจปญหาและรับทราบขอมูล
ดวยวิธีการวิจัยกอนการดําเนินงานประชาสัมพันธ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การรวมมือในการ
ประชาสัมพันธระหวางสถานศึกษาภายในกลุมโรงเรียน 

1.4 ดานการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมกับวิธีการดําเนินการประชาสัมพันธของสถานศึกษา สวนขอที่
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การวางแผนในการติดตามผลและประเมินผล ทั้งกอนประชาสัมพันธและหลังการ
ประชาสัมพันธ  

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตองานประชาสัมพันธ
ของโรงเรียนอุภัยภาดาวทิยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.1 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีเพศตางกันพบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายขอไมแตกตางกัน 
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2.2 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่มีอายุตางกันพบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายขอไมแตกตางกัน 

2.3 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่มีระดับการศึกษาตางกันพบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายขอไมแตกตางกัน 

2.4 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่มีตําแหนงหนาที่ตางกันพบวา พบวา มีความแตกตางกันในดานดานการจัดองคการการประชาสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญ 0.05 สวนในดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน 

2.5 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่มีประสบการณทํางานตางกันพบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายขอไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 

ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอปญหาการบริหารงานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัย
ภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 44 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร ตอปญหาการบริหารงา
ประชาสัมพันธของกลุมโรงเรียน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ เนื่องจากการ
บริหารประชาสัมพันธโรงเรียนเปนงานที่ผูบริหารและผูที่ไดรับมอบหมายรับผิดชอบโดยตรงตลอดจนผูที่เก่ียวของใน
โรงเรียนทุกคนจะตองใหความรวมมือ และตองมีมาตรการดานตาง ๆ เปนอยางดี ไมเชนนั้นการประชาสัมพันธของ
โรงเรียนในดานตาง ๆ ก็จะไมประสบผลสําเร็จ เชน การกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ การจัดองคการการ
ประชาสัมพันธ ดานการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ การดําเนินงานประชาสมัพันธ เปนตน  

1. ดานการจัดองคการประชาสัมพันธ เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยภาพรวม
และรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแตงตั้งคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธของสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การเปนผูนําการประชาสัมพันธของหัวหนา
สถานศึกษาทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การแตงตั้งคณะกรรมการการประชาสัมพันธของสถานศึกษานั้นมีความสําคัญ
ที่สุดสอดคลองกับงานวิจัยของ ปสุตา สุษฎาพงษ (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความตองการพัฒนางาน
คณะทํางาน ประชาสัมพันธ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค              
1) เพื่อศึกษาความตองการพัฒนางานประชาสัมพันธของคณะทํางานประชาสัมพันธในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบ เพศ อายุ และ ขนาดสถานศึกษา การทํางานประชาสัมพันธ
ของคณะทํางานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับ
ปญหาทางแกไข ความตองการของคณะทํางานประชาสัมพันธในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการของคณะทํางานประชาสัมพันธในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงคาเฉลี่ยจากดานสูงสุดไปหาดาน ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดดังนี้ จําแนกเปน 5 ดาน คือ ดานการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ ดานการดําเนินการประชาสัมพันธ ดานการปรับปรุงพัฒนาการประชาสัมพันธใหเหมาะสมและมี
คุณภาพ ดานการเตรียมการประชาสัมพันธ ดานการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ ตามลําดับ 2) เมื่อทํา
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การทดสอบสมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ และขนาดสถานศึกษาตางกันมีความตองการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธของคณะทํางานประชาสัมพันธในสถานศึกษาไมแตกตางกัน จํานวน 5 ดาน คือ การเตรียมการ
ประชาสัมพันธ ดานการวางแผนประชาสัมพันธ ดานการดําเนินการประชาสัมพันธ ดานการติดตามประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ ดานการปรับปรุงพัฒนาการประชาสัมพันธใหเหมาะสมและมีคุณภาพ 3) ขอเสนอแนะของครู
หัวหนางานประชาสัมพันธในสถานศึกษามีความตองการพัฒนางานประชาสัมพันธ ที่สําคัญมีดังนี้ 1) ดานการ
วางแผนประชาสัมพันธเปนจําเปนและสําคัญมาก ในงานประชาสัมพันธ 2) ดานการเตรียมการประชาสัมพันธเปน
สิ่งที่นักประชาสัมพันธจะตองเตรียมไวเสมอในการปฏิบัติงาน 3) ดานการดําเนินการประชาสัมพันธเปนสิ่งที่ตามมา
จากการเตรียมงานประชาสัมพันธ 4) ดานการปรับปรุงพัฒนาการประชาสัมพันธใหเหมาะสมและมีคุณภาพเปนผล
ของการวางแผน การการเตรียมและการดําเนินงานประชาสัมพันธ จึงจะนํามาพฒันาและปรับปรุงงานประชาสัมพันธ 
5) ดานการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธจะประเมินผลการประชาสัมพันธ ในตัวเองอยูแลว  

2. ดานการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดนโยบายที่ตองการชี้แจงทําความเขาใจ คนหาสาเหตุ ตลอดจน
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความสอดคลองของนโยบาย
การประชาสัมพันธของสถานศึกษากับนโยบายของรัฐและความมุงหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
ชุมชนที่ตั้งอยูของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การกําหนดนโยบายตองมีการชี้แจงทําความเขาใจ คนหา
สาเหตตุลอดจนสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอสถานศึกษาเปนสวนที่สําคัญที่สุดสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ทองมี สามารถ และ เจริญศรี พงษสิงห (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ
โรงเรียนบานนาไหม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี งานประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือที่ชวยเสริมสรางความ
ประทับใจและมีภาพพจนที่ดีตอหนวยงาน มีความนิยม ศรัทธา เอ้ืออานวยประโยชนตอหนวยงาน แตผูรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธโรงเรียนยังขาดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานงานประชาสมัพันธที่เปนรูปธรรม การศึกษาคนควา
คร้ังนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธโรงเรียนบานนาไหม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ใหมี
ประสิทธิภาพ ใน 5 ดาน ประกอบดวยการศึกษาความจําเปนในการเผยแพรขอมูลขาวสารและความตองการในการ
ไดรับขอมูลขาวสารของชุมชน จัดใหมีเครือขายการประสานงานการประชาสัมพันธ ประกอบดวย การสราง
เครือขายภายในองคกร การสรางเครือขายภายนอกองคกร การเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานตอสาธารณชน 
การบริการดานขอมูลขาวสาร และการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ โดยใชการวิจัยปฏิบัติการ ดาเนินการ
เพียงวงรอบเดียว ประกอบดวยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล กลุมผูรวมศึกษาคนควาและ
ผูใหขอมูล จํานวน 5 คน กลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม จํานวน 55 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวยแบบวิเคราะหบันทึกการประชุม แบบสัมภาษณ แบบประเมินระบบ แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ กลยุทธที่ใชในการพัฒนา ประกอบดวยการประชุมเพื่อสรางทีมแกปญหา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการใหคาปรึกษาในกระบวนการทางาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบขอมูลยึดการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา และนาเสนอผล
การศึกษาคนควาโดยวิธีพรรณนา ผลการศึกษาคนควาพบวา การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธโรงเรียน ในวงรอบ
เดียว โดยใชกลยุทธการประชุมเพื่อสรางทีมแกปญหา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการใหคาปรึกษาใน
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กระบวนการทางาน ทาใหทราบสภาพที่เปนจริง จุดแข็ง จุดออนและความตองการพัฒนาระบบ และเพื่อใหได
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่มีความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และมีความตอเนื่อง ซึ่งผลการประเมินข้ันตอน
และวิธีการปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผูรับผิดชอบ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สงผล
ใหผูรวมศึกษาคนควาทุกคนสามารถนาข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพไมพบจุดออนที่
ตองปรับแกไขในข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานใด ทาไหระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ดานการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดใหมีการสํารวจปญหาและรับทราบขอมูลดวยวิธีการวิจัย
กอนการดําเนินงานประชาสัมพันธ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การรวมมือในการประชาสัมพันธระหวาง
สถานศึกษาภายในกลุมโรงเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดใหมีการสํารวจปญหาและรับทราบขอมูลดวยวิธีการ
วิจัยกอนการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนสวนสําคัญที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ นัทธมน ทวีกิตติเกษม (2557 
: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนางาประชาสัมพันธ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปญหาเก่ียวกับการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1            
2) หาแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ และ 3) ติดตามผลการพัฒนาดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียน
อนุบาลกุสุมาลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม 2 วงรอบ ซึ่งมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันการวางแผน ข้ันการปฏิบัติการ ข้ันการสังเกตการณ และข้ันการ
สะทอนกลับ กลุมผูรวมวิจัย 35 คนประกอบดวย ครูและเจาหนาที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย กลุมผูใหขอมูล 
74 คน ประกอบดวย ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลกุสุมาลย ในปการศึกษา 2554 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ แบบสังเกต และ
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดําเนินการโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพและปญหาเก่ียวกับการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คือ สภาพการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
พบวา ครูสวนใหญมีความเขาใจวาการประชาสัมพันธเปนหนาที่ของครูที่ได รับมอบหมายตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาเทานั้น และครูที่ไดรับมอบหมายมีความรูความใจและทักษะในการดําเนินงานประชาสัมพันธนอย 
และปญหาในการดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 พบวา ครูผูปฏิบัติหนาที่งานประชาสัมพันธโรงเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธโรงเรียนนอย ทําใหการใหขอมูลขาวสารไมเปนระบบไมครอบคลุมไมเปนปจจุบัน จึงทําใหงาน
ประชาสัมพันธไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 2) แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย 
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบดวย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ การศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ การดําเนินงานพัฒนา
งานประชาสัมพันธโรงเรียน และ การนิเทศ ติดตาม 3) ผลการดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา ครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการ
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ดําเนินงานตามกรอบงานประชาสัมพันธทั้ง 3 ดาน คือ 1) ดานงานประชาสัมพันธภายในและภายนอกโรงเรียน 2) 
ดานงานเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานตอสาธารณชน และ 3) ดานงานบริการดานขอมูลขาวสารและประสบ
ผลสําเร็จในการพัฒนางานประชาสัมพันธตามกรอบงานทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมากที่สุด  

4. ดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมกับวิธีการดําเนินการประชาสัมพันธของสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ การวางแผนในการติดตามผลและประเมินผล ทั้งกอนประชาสัมพันธและหลังการประชาสัมพันธ 
สอดคลองกับงานวิจัยของมณฑยา เสาวรส, นิธิภัทร บาลศิริ, และ สุรางคนา มัณยานนท (2557 : บทคัดยอ)         
ไดศึกษาเร่ือง 1ความสัมพันธระหวางกํารบริหารงานประชาํสมัพันธโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนกับภาพลักษณของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาการ
บริหารงานประชาสัมพันธโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,             
2) เพื่อศึกษาภาพลักษณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารงานประชาสัมพันธโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนกับภาพลกัษณของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียน จานวน 177 คน และ
ผูปกครองนักเรียน จํานวน 472 คน รวมทั้งสิ้น 649 คนจากการสุมแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือ
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้1) ผูบริหารโรงเรียนและผูปกครอง
นักเรียน มีความเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีการ
บริหารงานประชาสัมพันธโรงเรียนในภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการประสานงานดานการ
จัดหาทรัพยากร ดานการประเมินผลงาน และดาน การ จูงใจ ใหปฏิบัติ งาน อยู ใน ระดับ มาก 2) ผูบริหาร
โรงเรียน และผูปกครองนักเรียนมีความเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 มีภาพลักษณของโรงเรียนใน ภาพรวม และราย ดาน ไดแกภาพลักษณดานความนาเชื่อถือ ดาน
การยอมรับ และดานความภาคภูมิใจ มีภาพลักษณ อยูในระดับดี 3) ผูบริหารโรงเรียนและผูปกครองนักเรียน มี
ความคิดเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธ
ระหวางการบริหารงานประชาสัมพันธโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนกับภาพลักษณของโรงเรียน มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยูในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ ผูปกครองนักเรียน 
มีความ คิดเห็น วาความสัมพันธระหวางการบริหารงานประชาสัมพันธโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนกับภาพ ลักษณ
ของโรงเรียน มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับต่ําทั้งโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี 

1. ดานการจัดองคการการประชาสัมพันธ ตองมีการวางตัวบุคลากรในสถานศึกษาที่จะเขามารับผิดชอบ
งานการประชาสัมพันธโดยตรงของโรงเรียนที่เหมาะสมทั้งความรูความสามารถและประสบการณ ตลอดจนการมี
มนุษยสัมพันธที่ดี 
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2. ดานการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการ ตองมีการสรรหาและจัดสรรงบประมาณในดานการ
ประชาสัมพันธอยางเพียงพอ 

3. ดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ตองมีการบวนมีสวนรวมของบุคคลที่เก่ียวของหลายฝายตลอดจน
ประชาชนเขามามีสวนรวม 

4. ดานการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ ตองมีการศึกษาองคประกอบในดานตาง ๆเพื่อกําหนด
นโยบายการประชาสัมพันธโรงเรียนใหครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพ  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอคุณภาพตอคุณภาพการบริหารงานประชาสัมพันธของโรงเรียน
อุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก เพื่อที่จะไดขอมูลเฉพาะดานแบบชัดเจนยิ่งข้ึนตอ
คุณภาพการบริหารงานประชาสัมพันธของโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  
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การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองในการบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 
Participation of Center Board Committee and Parents in Administration of Child 
Development Center of Tharae Municippal District , Muang, Sakon Nakhon Province. 
 
ผูวิจัย   ชญาณิศา  สุวรรณ 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา  มุสิกานนท 
   ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการมสีวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองใน
การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวน
รวมของคณะกรรมการบริหารศูนย และผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ใน 5 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานการสนับสนุนงบประมาณ ดานการประสานงานและ
ประชาสัมพันธ ดานการวัดและประเมินผล ดานสื่อและการจัดการเรียน จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนย และผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 97 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นที่ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน สถิติเชิงวิเคราะห เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ไดแก t-test ,F-test  
สรุปผลการวิจัย 
1. ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง  

เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ระดับมาก คือ ดานการประสานงานและการประชาสัมพันธ รองลงมา คือ 
ดานสื่อและการเรียนการสอน, ดานการสนับสนุนงบประมาณ, ดานวิชาการและดานการวัดผลประเมินผล 
2. การทดสอบสมมติฐาน พบวา  

2.1 ผูมีอายตุางกัน มีความเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  
2.2 ผูมี เพศ, ระดับการศึกษาและอาชีพตางกันมีความเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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Abstract 
This research aimed 1) To leaning of Participation of Center Board Committee and 

Parents/guardians in Administration of Child Development Center of Tharea Municippal 
District, Muang, Sakon Nakhon Province 2) To Comparative Participation of Center Board 
Committee and Parents/guardians in Administration of Child Development Center of 
Tharea Municippal District, Muang, Sakon Nakhon Province in 5 aspects such as 
Academic, Financial Support, Coordination and Public Relation, Evaulation, Materials 
/supplies and identified individually status of educational management.Province. 3) To 
learning of Developmental Participation ways of Center Board Committee and 
Parents/guardians in Administration of Child Development Centerof Tharea Municippal 
District, Muang, Sakon Nakhon Province. Amount 97 persons, Collecting Data By 
Questionnaires ,Reliability 0.97 applied Statistics to Analyze such as Reliability , 
Frequency, Percentage/ Average Standard Deviation and coefficient of variation , Analysis 
Statistic to test Hypothesis such as T-test, F-test (One Way ANOVA)  
Based on the finding of the study, it was concluded that: 

1. The opinions of the participants overall more at medium when take each aspect 
into consideration found that the high level was co-operative working and public relations. 
The second were media and teaching, budget support, academic and evaluation. 

2. The null hypotheses testing were: 
  2.1 There was a significant difference on different age by statistical at 0.05 level. 
  2.2 There was a significant difference on different gender, educational level, 

and career by statistical at 0.05 level. 
 
Keywords : Participation, Child Development Center 
 

บทนํา 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินนับวาเปนองคกรที่สําคัญที่สุดหนวยงานหนึ่งในการพัฒนาคนของประเทศ 
เนื่องจากเปนหนวยราชการที่ใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ินมากที่สุด และเทศบาลก็เปนหนวยงานหนึ่งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 กําหนดใหเทศบาลตําบล 
มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง มาตรา 16(6)           
การสงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ มาตรา 16(9) การจัดการศึกษา 
 ถวิลวดี บุรีกุล (2550: 32) ไดกลาวถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตอเนื่อง
มาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณสําคัญในเร่ืองของการเสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชน ทําใหจําเปนตองมีการปรับปรุง แกไข หรือตรากฎหมายข้ึนใหม ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวดวย รัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุด ในการปกครองประเทศ อยางก็ดี กฎหมายหลายฉบับ ไดมีการ
บัญญัติในเร่ืองของ การมีสวนรวมของประชาชนไวบาง แตไมครอบคลุมการมีสวนรวมมีทุกระดับ และปจจุบันนี้
กําลังมีการแกไข ใหสอดคลองกับกระแสของโลกาภิวัฒน ที่ใหความสนใจกับการอนุรักษและประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวมทําใหมีขอตกลงระหวางประเทศมากมายในเร่ืองดังกลาว และกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแลว จะมีเร่ือง
ของการมีสวนรวมของประชาชนเขาไปเก่ียวของเสมอ ไมเวนแมในกระบวนการรางกฎหมาย 
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 ศูนยประสานงานเครือขายผูปกครองในสถานศึกษา (2551: 1) กลาวถึง การศึกษาในสถานการณปจจุบัน 
ตองอาศัยความรวมมืออยางเขมแข็งระหวางครอบครัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและฝายตางๆ ในสังคม เพื่อ
รวมมือกันพัฒนาคุณภาพของผูเรียน การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พอ แม ผูปกครอง นับวา
มีความสําคัญอยางมาก ผลการวิจัยของหลายประเทศพบวา การมีสวนรวมของ พอ แม ผูปกครอง และผูที่มีสวน
เก่ียวของ ทั้งในดานการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาของลูก สงผลใหลูกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน อีกทั้งมี
ทัศนะคติที่ดีตอการเรียน การมีสวนรวมของ พอ แม ผูปกครอง ในสังคมไทยที่ผานมาถือวายังคอนขางนอย พอ แม
ผูปกครอง สวนใหญยังคงใชแนวทางการมีสวนรวมแบบเดิมๆ อยางมาก คือ มารวมประชุมรวมพัฒนากายภาพของ
สถานศึกษา สวนใหญก็ยังไมเปดโอกาสในขณะที่ระบบระเบียบตางๆ ก็ไมเอ้ืออํานวยประโยชนในการสงเสริมการมี
สวนรวมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผูปกครองอยางมีประสิทธิภาพดวย การจดัการศึกษาปฐมวัยเปน
วัยที่เด็กพัฒนาทุกดาน ทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางรวดเร็วและพัฒนาไดสงูสุด โดยเฉพาะ
พัฒนาชีวิตที่มีผลตอบุคลิกภาพ และการเรียนรูที่มีคุณภาพในอนาคต ตามปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัยมุงพัฒนา
เด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอ้ืออาทร 
และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอ
ตนเองและสงัคม (วรรณี พวงสมบัติ, 2550: 2) 

ในทํานองเดียวกัน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551: 38-39) ไดกลาวถึง ศูนยพัฒนา เด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความใกลชิดกับครอบครัวและชุมชนมาก การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองและ
คณะกรรมการบริหารศูนยในการจัดการศึกษานั้นถือวาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาเด็กดานคุณธรรมอยางยิ่ง            
ซึ่งสอดคลองกับความคาดหวังของผูปกครองในการนําบุตรหลานเขามาศึกษา จะมีความคาดหวังในหลายๆดาน           
ทั้งดานการเรียนการสอน การดูแลพฤติกรรมของนักเรียน การอบรมสั่งสอนใหลูกเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 
ผูปกครองบางคนมีความแตกตางกัน สวนใหญตองมีภารกิจในการทํางาน ซึ่งจะฝากความหวังไวกับโรงเรียนหรือ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการดูแลชวยเหลือลูก การสรางความตระหนักและใหผูปกครองไดเขาใจถึงความสําคัญของ
การดูแลบุตรหลานเปนเปาหมายสําคัญที่จะทําใหผูปกครองเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
การดูแลชวยเหลือนกัเรียน การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใหคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองได
เปนสวนหนึ่งในการรวมแสดงความคิดเห็น พัฒนา แกไข โดยรวมกันกับฝายคณะครู ในการจัดการศึกษา ทําใหพอ
แม ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการหรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงได กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
ผูปกครองกับผูปกครองกับโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและ
พัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองเพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนา ในการบริหารดานวิชาการ ดานการสนับสนุนงบประมาณ ดานการประสานงานและการ
ประชาสัมพันธ ดานการวัดและประเมินผล ดานสื่อและการจัดการเรียน ใหเปนไปตามกระบวนการบริหารงานอยาง
มีประสิทธิภาพและเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆตอไป โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย และผูปกครองมีสวนรวมใน
การดําเนินงานใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนย และผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ใน 5 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานการสนับสนุน
งบประมาณ ดานการประสานงานและประชาสัมพันธ ดานการวัดและประเมินผล ดานสื่อและการจัดการเรียน 
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนย และผูปกครองในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองใน การบริหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยอางอิงจาก วรนาถ รุงธีระกูล (2559: 49) ดังนี ้
  

  
  
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการศึกษาไว ดังนี้ 

1. เพศที่ตางกัน มีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร แตกตางกัน 

2. อายุที่ตางกัน มีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร แตกตางกัน 

3. ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร แตกตางกัน 

4. อาชีพที่ตางกัน มีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร แตกตางกัน 

5. รายไดที่ตางกัน มีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร แตกตางกัน 

ตัวแปรตาม 
การมีสวนรวมของคณะกรรมบริหารศูนยและ

ผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเลก็ มี 5 ดาน 
1. ดานวิชาการ 
2. ดานการสนับสนุนงบประมาณ 
3. ดานการประสานงานและการประชาสัมพันธ 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
5. ดานสื่อและการจัดการเรียน 

ตัวแปรอิสระ 
สถานภาพสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
4. อาชีพ 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองใน การบริหารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)              
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 14 คน และผูปกครองเด็ก จํานวน 114 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองในพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในปการศึกษา 2562 คือ ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 16 พฤษภาคม 2563 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan.1970:607-610) 
โดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับสลาก จํานวน 97 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ที่อางอิงจาก วรนาถ รุงธีระกูล (2559: 49) ที่สรางข้ึน
ตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยแบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 50 ขอ ไดแก 1) ดานวิชาการ 
จํานวน 10 ขอ 2) ดานการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 10 ขอ 3) ดานการประสานงานและการประชาสัมพันธ 
จํานวน 10 ขอ 4) ดานการวัดและประเมินผล จํานวน 10 ขอ 5) ดานสื่อและการจัดการเรียน จํานวน 10 ขอ ตาม
วิธีการวัดแบบประมาณคา Rating Scale โดยกําหนดเกณฑไว 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  

ตอนที่ 3 แบบคําถามปลายเปด สอบถามขอเสนอแนะ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงศูนยพัฒนา เด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามแกกลุมประชากร จํานวน 97 ฉบับ และขอรับคืนดวยตนเอง 
3. นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดทําการตรวจสอบความถูกตอง กอนนําไปวิเคราะห 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความครบถวน สมบูรณ ถูกตองแลวมา

ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS แลววิเคราะหขอมูลเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคในการศึกษา 
ดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห 
 สถิตเชิงพรรณนา(Description Statistic) เปนสถิติที่ใชวัดความเปนกลางหรือการกระจายขอมูล ไดแก 
คาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และคาสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน (Coefficient of variation)  
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สถิติเชิงวิเคราะห (Analysis Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ไดแก t-test ,F-test (One Way ANOVA) 
 t-test ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 2 กลุม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 F-test (One Way ANOVA) ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มากกวา 
2 กลุม และทดสอบดวยวิธีจับคูพหุคูณ (Multiple Comparison) ดวยคาสถิติ LSD (Least Significant Difference)       
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
หลักเกณฑในการวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหแบบเชิงพรรณนา (Description Statistic) 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน นําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามมาหาคาสถิติเบื้องตนในการวิเคราะห        
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวนํามาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
บริหารศูนยและผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ใน 5 ดาน 
ไดแก ดานวิชาการ ดานการสนับสนุนงบประมาณ ดานการประสานงานและการประชาสัมพันธ ดานการวัดและ
ประเมินผล ดานสื่อและการเรียนการสอน โดยใชคาสถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ(Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analysis Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ในการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลที่
แตกตางกัน มีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล ทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนครแตกตาง
กัน สถิติที่ใช คือ t-test สําหรับการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของขอมูล 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน และ F-test 
สําหรับการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของขอมูลมากกวา 2 กลุม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และนําคูที่
แตกตางกันมาใชสถิติทดสอบ LSD (Least Significant Difference)เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางรายคู 

ตอนที่ 3 วิเคราะหคําตอบของผูใหขอเสนอแนะ 
  
ผล/สรุปการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ใน 5 ดานที่ทําการศึกษา คือ ดานวิชาการ ดานการสนับสนุน
งบประมาณ ดานการประสานงานและการประชาสัมพันธ ดานการวัดและประเมินผล และดานสื่อและการจัดการ
เรียนการสอน มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัย ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยได
ทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
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ผลการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองเพ่ือการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ดานที่ทําการศึกษา x� SD ระดับของการมี สวนรวม 

ดานวิชาการ 3.38 0.634 ปานกลาง 
ดานการสนับสนุนงบประมาณ 3.40 0.524 ปานกลาง 
ดานประสานงานและการประชาสัมพันธ 3.42 0.597 มาก 
ดานการวัดและประเมินผล 3.35 0.417 ปานกลาง 
ดานสื่อและการจัดการเรียน 3.40 0.493 ปานกลาง 
รวม 3.39 0.327 ปานกลาง 

 
ผลการวิจัยพบวา 

1. การศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (x�) 3.39          
หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองเพื่อการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กระดับมาก คือ ดานการประสานงานและการประชาสัมพันธ คาเฉลี่ย (x�) 3.42 รองลงมา คือ ระดับ
ปานกลาง มี 4 ดาน คือ และดานสื่อและการจัดการเรียนการสอน คาเฉลี่ย (x�) 3.40 ดานการสนับสนุนงบประมาณ 
คาเฉลี่ย (x�) 3.40 ดานวิชาการ (x�) 3.38 และดานการวัดและประเมินผล คาเฉลี่ย (x�) 3.35 คาเฉลี่ยต่ําสุด 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน อายุมีความแตกตางดานวิชาการ สวนเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพมีความ
แตกตางดานสื่อและการจัดการเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 3. ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองในการบริหารของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบวา คณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรขับเคลื่อนพัฒนาการการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
เทศบาล โดยใหคณะกรรมการบริหารศูนย ผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน กําหนด
วางแผนการจัดกิจกรรม และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล อีกทั้งควรมีสวนรวมในการสนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอน ทั้งสื่อที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน และสื่อเทคโนโลยี  
 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูล การศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 5 ดาน 
คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานการสนับสนุนงบประมาณ 3) ดานการประสานงานและการประชาสัมพันธ 4) ดานการ
วัดและการประเมินผล 5) ดานสื่อและการจัดการเรียนการสอน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง หาก
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการประสานงานและการประชาสัมพันธ อยูในระดับมาก รองลงมา คือระดับปานกลาง 
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มี 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานการสนับสนุนงบประมาณ ดานการวัดและประเมินผล และดานสื่อและการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรนาถ รุงธีรากูล (2559:46) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองในการบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแจม
หลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยเขียดแหง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน และ
ผูปกครอง จํานวน 30 คน รวมเปน 35 คน โดยรวม 5 ดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับงานวิจัยของ 
ศรสวรรค อินตะ(2559:56) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารโครงการโรงเรียนสองภาษา
ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใช 
คือ ตัวแทนผูปกครองนักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารโครงการโรงเรียนสองภาษาของโรงเรียนอนุบาลเชยีงใหม สงักัดสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง  
 หากวิจัยเปนรายดาน อภิปรายผลได ดังนี้ 

ดานที่ 1 ดานวิชาการ โดยภาพรวมดานวิชาการ ของการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนยและ
ผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งหากพิจารณารายขอแลว พบวามี 3 ขอที่มีระดับของการมีสวนรวมที่อยูในระดับมาก คือ การมีสวนรวมในการ
ชี้แจงภารกิจ นโยบาย การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหแกชุมชน การมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจ
นโยบาย การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการมีสวนรวมในการเสนอโครงการ เพื่อพัฒนาการศึกษา แต
รายขอที่ผูที่แสดงความคิดเห็นของการมีสวนรวมที่อยูในระดับ ปานกลาง มีถึง 7 ขอ เรียงจากมากไปหานอย คือ 
การมีสวนรวมในการอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ เปาหมายในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจนโยบาย การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวม
ในการวิเคราะหสภาพปญหาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการเสนอแนะเก่ียวกับการใชวัสดุ อุปกรณ ใน
การจัดการศึกษา และการมีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในทํานองเดียวกัน
กับงานวิจัยของ ภานุเดช ปภา (2550: 1) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต2 ผลการวจิัยพบวา ดานการบริหารวิชาการ อยูในระดับปานกลาง 

ดานที่ 2 โดยภาพรวม ดานการสนับสนุนงบประมาณ ของการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนย
และผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งหากพิจารณารายขอแลว พบวามี 3 ขอที่มีระดับของการมีสวนรวมที่อยูในระดับมาก คือ การมีสวน
รวมในการประสานงานกับองคกรเอกชน เพื่อหารายได ในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวม
ในการสํารวจทรัพยากรที่จําเปนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการเปนวิทยากรเพื่อ
สงเสริมการเรียนรู แตปจจัยที่ผูที่แสดงความคิดเห็นของการมีสวนรวมที่อยูในระดับปานกลาง มีถึง 7 ขอ เรียงจาก
มากไปหานอย คือ การมีสวนรวมในการพิจารณาการใชงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็ก การมีสวนรวมในการชวยเหลือดานกําลังแรงงานเพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการสนับสนุน
ใหความชวยเหลือดานวัสดุ อุปกรณตางๆในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการจัดหา
แหลงเรียนรูที่สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน การมีสวนรวมในการสรุปผลในการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การ
มีสวนรวมในการจัดหารายไดหรืองบประมาณเพื่อสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการแสวงหา
ทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีความสอดคลองกับสิรินทิพย สิทธิศักดิ์ (2554: 66) ได
ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขต
บางกอกใหญ สรุปผลการศึกษา พบวาระดับการมีสวนรวม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา การรวมกิจกรรมการรวมระดมทรัพยากรการรวมประเมินผลการรวมวางแผน อยูในระดับปานกลาง 
ความสัมพันธกับบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ความเชื่อถือในโรงเรียนโดยภาพรวม อยู
ในระดับมาก ความคาดหวังที่จะไดประโยชน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และความรูความเขาใจในการ
บริหาร โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษา ไดแก อายุ ความสัมพันธกับบุคลากรในโรงเรียน ความเชื่อถือในโรงเรียน ความคาดหวังที่จะได
ประโยชน ความรูความเขาใจในการบริหาร และปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อยูในทองถ่ิน  

 ดานที่ 3 โดยภาพรวม ดานการประสานงานและการประชาสัมพันธของการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
บริหารศูนยและผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
อยูในระดับมาก ซึ่งหากพิจารณารายขอแลว พบวามี 5 ขอ ที่มีระดับของการมีสวนรวมที่อยูในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหานอยคือ การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ เพื่อการศึกษาของเด็กเล็ก การมีสวน
รวมในการประชาสัมพันธกิจกรรม /โครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล 
เสนอความคิดเห็นและความรูจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา การมีสวนรวมในการนําผลการ
การประเมินเผยแพรตอชุมชนและสาธารณะ การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสารที่เปน
ประโยชนตอเด็กเล็ก แตรายขอที่ผูที่แสดงความคิดเห็นของการมีสวนรวมที่อยูในระดับปานกลาง มี 5 ขอ คือ การมี
สวนรวมในการประสานงานกับชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ,การมีสวนรวมในการประสานงานกับ
หนวยงานราชการ องคกรเอกชนเพื่อชวยเหลือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธจัดหา
วิทยากรดานภูมิปญญาทองถ่ินมาสนับสนุนการจัดการศึกษา และการมีสวนรวมในการประสานงานดูแล พรอม
สงเสริมและประเมินพัฒนาการเด็ก การมีสวนรวมในการประสานงานผูมีความรูและเชี่ยวชาญดานตางๆ เพื่อจัดการ
ดานการศึกษา และมีความสอดคลองกับทะนงศักดิ์ ปกโคทานัง และจีรวัฒน เจริญสุข (2557: 352) ไดศึกษาเร่ือง 
การการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกดํา อําเภอแกดําอา จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรดานบุคลากร และการการ
บริหารดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน และดานอาคารสถานที่สิ่งสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  
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 ดานที่ 4 โดยภาพรวม ดานการวัดและการประเมินผล ของการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารศูนย
และผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอทั้งหมดแลว พบวามีระดับของการมีสวนรวมที่อยูในระดับปานกลาง เรียงจาก
มากไปหานอย คือ การมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการ
กําหนดขอบเขต แนวทางการประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการเปน
กรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาในการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการประเมินสื่อ การเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมี
สวนรวมในการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการสรุปผลการการจัด
การศึกษาในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก การมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงาน / โครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
การมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก และการมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีความสอดคลองกับพิชรารัตน รอบรู. (2554: 2-3) ได
ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในโรงเรียนกลุม
เครือขายที่ 5 ปทุมราชวงศา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 1) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสวนรวมภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
การมีสวนรวมดานการประสานงาน อยูในระดับมาก ดานการจัดหา และจัดสรรทรัพยากร ดานการประเมินผล ดาน
กระตุนการทํางาน อยูในระดับปานกลาง ดานการวางแผน อยูในระดับนอย  
 ดาน 5 โดยภาพรวม ดานสื่อและการจัดการเรียนการสอน ของการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร
ศูนยและผูปกครองในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งหากพิจารณารายขอแลว พบวามี 6 ขอที่มีระดับของการมีสวนรวมที่อยูในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหานอย คือ การมีสวนรวมในการประเมินกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาเด็ก การมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน รวมกิจกรรมในวันสําคัญ กิจกรรมกีฬา งานแขงขัน
วิชาการ คาเฉลี่ย การมีสวนรวมในการทํางานระบบทีมหรือเครือขายเพื่อสงเสริมการการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การมีสวน
รวมสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การมีสวนรวมสนับสนุนใหการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน แตพิจารณารายขอที่ผูที่แสดงความคิดเห็นของการมีสวนรวมที่
อยูในระดับปานกลาง มี 4 ขอ คือการมีสวนรวมในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดการศึกษา การมีสวนรวม
ในการสนับสนุนแหลงเรียนรูในชุมชน การมีสวนรวมในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนในชุมชนทองถ่ิน การมีสวน
รวมในการสํารวจสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชประกอบการเรียนการสอน ซึ่งมีความสอดคลองกับพิมพอภิญญา อรุณรัตน 
(2556: 3-4) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผูปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลสองภาษา พบวา 1 ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลสอง
ภาษา อยูในระดับปานกลาง  
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช คณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ของเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ควรนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครอง ควรมีสวนรวมในการประสานงานและประชาสัมพันธในเร่ือง

การเปนวิทยากร จัดหาวทิยากรหรือผูเชี่ยวชาญมาชวยจัดกิจกรรม ดานภูมิปญญาทองถ่ินมาสนับสนุนการศึกษา 
 2. คณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครอง ควรสรางกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในการสนับสนุนงบประมาณ ดานวัสดุ อุปกรณตางๆ มากข้ึน โดยเนนการประสานงานจากรัฐบาล เอกชน 
หรือหนวยงานทุกภาคสวนที่เก่ียวของ เพื่อรวมบริจาคงบสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3. คณะกรรมการบริหารศูนยและผูปกครอง ควรเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมดําเนินงาน/โครงการตางๆในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากข้ึน 
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การสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร 
(ตั้งตรงจิตร 12) 
 
PROMOTING MORAL OF ENERGY SAVING FOR STUDENTS  GRADE 1-6 
PHINPHONRACH SCHOOL (TANGTRONGJIT 12)  
 
ผูวิจัย   ชนารดา  ดวงอินทร        

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน    
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  บุญรอด     
   ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ            
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) 2) ศึกษาเปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรมดาน
การประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) และ 3) เพื่อเสนอแนว
ทางการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพณิพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 
12) กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12)
จํานวน 285 คน กําหนดขนาดโดยอาศัยตารางเครจซี่และมอรแกน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูม ิ            
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกันกัน ดวยคา 
Independent-Samples t-test และการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัวแปร ดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิจัยพบวา  

1) ระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร 
(ตั้งตรงจิตร 12) ในภาพรวมอยูในระดับมาก.เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานการประหยัดสิ่งของและเคร่ืองใช รองลงมา ดานการออมและประหยัด ดานการประหยัดเวลา).และ
ดานการประหยัดเงิน  

2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นักเรียนที่มีเพศและสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีระดับการ
สงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดไมแตกตางกัน สวนนักเรียนที่มีอายุ ระดับชั้นเรียนแตกตางกันมีระดับการสงเสริม
คุณธรรมดานการประหยัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : การสงเสริมคุณธรรม, การประหยัด 
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Abstract             
 The objectives of this study were to 1) explore a level of ethics cultivation in regard 
to saving of Grade 6 students, Phinphonrach School (Tangtrongjit 12), 2) study a 
comparison of ethics cultivation in regard to saving of Grade 6 students, Phinphonrach 
School (Tangtrongjit 12), and 3) recommend a guideline of ethics cultivation in regard to 
saving of Grade 6 students, Phinphonrach School (Tangtrongjit 12). The samples used in 
the research were 285 Grade 6 students, Phinphonrach School (Tangtrongjit 12). Sample 
size was determined by using Krejcie and Morgan Table with the use of Stratified Random 
Sampling. Questionnaire was used as a tool to collect data. 
 The research findings revealed that 1) the level of Grade 6 students, Phinphonrach 
School (Tangtrongjit 12) was overall at the high level. When considering each aspect, it 
was found that every aspect was at the high level. The saving of goods and appliances was 
at the highest average, followed by saving and economizing, time saving and money saving, 
respectively. 2) The hypothesis testing revealed that students with different genders and 
family status had not the level of ethics cultivation in regard to saving differently. The 
students with different ages, education levels had the level of ethics cultivation in regard to 
saving differently at significant statistical level at .05. 

 
Key Word (s) : Ethics cultivation, Saving 
 
บทนํา             
 พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคที่ฟุ งเฟอไมเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนกอใหเกิดปญหาและ
ผลกระทบตอครอบครัวและประเทศชาติ ฉะนั้นจึงสมควรอยางยิ่งที่จะคิดหาวิธีการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว 
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนทีจ่ะเจริญเติบโตเปนผูใหญในอนาคตอันเปนกําลังสําคัญของครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติตอไปจะตองมีพฤติกรรมการประหยัดคือ นักเรียนจะตองรู จักใชจายเงิน สิ่ งของเคร่ืองใชและ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่เปนของตนเองและสวนรวมใหเหมาะสมกับฐานะตนเองในการดําเนินชีวติ จะตองลดละพฤติกรรม
การบริโภคที่ฟุมเฟอย ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2552-พ.ศ.2559) ที่มีแนวนโยบายการดําเนินการ         
5 ประการ ในการปลูกฝงใหเยาวชนเกิดการตระหนักในการใชจายอยางจายอยางเหมาะสมหนึ่งในหาขอนั้นคือ การพัฒนา
ความประพฤตแิละคุณธรรมของเยาวชน ไดแก การประหยัด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2552: 20)  
 ทั้งนี้การที่จะดําเนินชีวิตในการสรางเสริมเจตคติในการประหยัดนั้น จําเปนตองอาศัยความรูความเขาใจใน
เร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนทั่วไป เม่ือ
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยมีใจความวา “เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียงหมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความ
ระมัดระวัง อยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน” ดังจะเห็นไดวา การ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาซึ่งตั้งอยู บนพื้นฐานของทางสายกลางที่คํานึงถึงความ
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พอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีโดยอาศัยความรูและคุณธรรมในการวางแผนและการ
ดําเนินการทุกข้ันตอนของบุคคลทุกระดับ (พิพัฒนยอดพฤติการ.2550: 23) ดังนั้นหากนักเรียนยึดถือตามแนว
หลักธรรมในขอนี้จะรูจกัประมาณตนไมมีความอยากไดสิ่งที่ไมจําเปน รูจักฐานะของตนเอง มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 
แลวและใชสิ่งนั้นอยางรูคุณคา เกิดประโยชนมากที่สุดซึ่งจะมีผลทําใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการประหยัดข้ึนในตนเอง 
 จากการทีผู่วิจัยเปนครูสอนระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) 
จึงเห็นความสําคัญของการประหยัดและจากการสอบถามพอแม ผูปกครอง อีกทั้งครูผูสอนสังเกตเด็กพบวา เด็กมี
การใชจายเกินตวั ฟุมเฟอย ชอบยืมเงินเพื่อนเปนการสรางแนวโนมพฤติกรรมจากการบริโภคอยางฟุมเฟอย จึงควร
ใหเด็กมาสรางวินัยการใชจายอยางประหยัดและมีการวางแผนการใชเงินใหมีสติรอบคอบ ดวยการลดการบริโภคที่
เกินความจําเปนและเก็บประหยัดเพื่อความมั่นคงของชีวิต ทั้งนี้เพราะการประหยัดเปนวิถีทางสําหรับการสรางอ
นาคตใหเปนปกแผนมั่นคงเปนคุณธรรมสําหรับบุคคลที่จะสรางฐานะแกตนเองและครอบครัว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย          
 1. เพื่อศึกษาระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียน
พิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12)        
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียน
พิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย        
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ผูวิจัยไดนําแนวคิดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 14) มาสรุปเปนกรอบแนวคิด ประกอบดวย 1) ดานการออม
และประหยัด 2) ดานประหยัดเงิน 3) ดานการประหยัดเวลา และ 4) ดานการประหยัดสิ่งของเคร่ืองใช ดังภาพที่ 1 
    ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  

โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจติร 12) 
1.1 การออมและประหยัด 
1.2 การประหยัดเงิน 
1.3 การประหยัดเวลา 
1.4 การประหยัดสิ่งของเคร่ืองใช 

 

สถานภาพของนักเรียน 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับชั้นเรียน 
4. สถานภาพทางครอบครัว 

80

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



วิธีการวิจัย            
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง         
 กลุมประชากรที่ใชในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) 
จํานวน 961 คน        
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเปดตาราง Krejcie & Morgan (1970 : 607-610) ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 285 คน และใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) เทียบสัดสวนจําแนกตาม
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6        
2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล        
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบปลายปด 
(Close Ended) จําแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นเรียน และสถานภาพทางครอบครัว 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับของลิเคอรท (Likert Scale) โดยแบงคําถามออกเปน 4 ดาน 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended) ซึ่งเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของโรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ไดอยางอิสระ 
3. การสรางเคร่ืองมือ         
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) และเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
กําหนดกรอบในการสรางเคร่ืองมือวิจัย กําหนดแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ สรางเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิด 
นําเสนอเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ  
 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนทําการตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท 
(Index of Congruence : IC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกคําถามที่มีคา IC ที่มีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป (ชูศรี วงศรัตนะ
, 2560:200) ซึ่งคา IC ที่ไดอยูระหวาง 0.8 - 1.0  
 นําเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่
1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากการทดลองมา
วิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (ธานินทร ศิลปจารุ , 2557:417-420) ไดคาความเชื่อมั่น 
0.972 ถือวาแบบสอบถามชุดดังกลาวมีความนาเชื่อถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได   
4. การเก็บรวบรวมขอมูล         
 ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปถึงผูบริหารโรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ในการแจกแบบสอบถาม
ไปยังกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12)   
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 จัดสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะห ถึงครูประจําชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) เปนกลุมตัวอยาง โดยขอความรวมมือกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ที่เปนกลุมตัวอยาง แบบสอบถาม ไดรับคืนกลับมา   
 ผูวิจัยเปนผูรวบรวมแบบสอบถามคืนมาเพื่อจัดทําขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
เพื่อดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยขอมูลตอไป      
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ       
5. การวิเคราะหขอมูล         
 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage)         
 วิเคราะหขอมูลระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียน
พิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating scale) วิเคราะหโดย
การหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทั้งรายดานและรายขอ กําหนดการแปลผลชวงคาเฉลี่ย 
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2557:75) ดังนี้      
  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  เปนระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  เปนระดับความคิดเห็นมาก 
 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  เปนระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  เปนระดับความคิดเห็นนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  เปนระดับความคิดเห็นนอยที่สุด   
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล         
สถิติบรรยาย           
 การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
สถิติทดสอบสมมติฐาน          
 การทดสอบสมมติฐานโดยใชการการทดสอบที (t-test for Independent Samples) สวนอายุ ระดับชั้นเรียน 
และสถานภาพทางครอบครัวใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance) 
และกรณีพบความแตกตางใชการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี LSD (Least Significant Difference) โดยกําหนด           
คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ผล/สรุปผลการวิจัย          
ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้      
 1. ผลการวิจัยพบวา ระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการประหยัด
สิ่งของและเคร่ืองใชมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ดานการออมและประหยัด ดานการประหยัดเวลา และดานการ
ประหยัดเงิน รายละเอียดแตละดานอธิบายไดดังนี ้

 1.1 ดานการออมและการประหยัด ผลการวิจัยพบวา ระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการ
ประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ดานการออมและประหยัด 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา นักเรียนพอใจในสิ่งของที่ตนมีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน
รูจักการออมเงิน และนักเรียนใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาเทานั้นมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 1.2 ดานการประหยัด ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ดานการประหยัดเงิน อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวานักเรียนไมเปดตูเย็นบอยคร้ังจนเกินความจําเปน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนไม
นําเงินไปซื้อของเลนและคิดกอนใชเงินซื้อของ และนักเรียนรูจักการทําบัญชีรับจายของตนเองมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
  1.3 ดานการประหยัดเวลา ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ดานการประหยัดเวลา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวานักเรียนทําการบานใหเสร็จเรียบรอยหลังจากเลิกเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนรับประทาน
อาหารใหตรงเวลา และนักเรียนใชเวลาวางอานหนังสือทบทวนเร่ืองที่เรียนในเวลากอนนอนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
  1.4 ดานการประหยัดสิ่งของและเคร่ืองใช ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมคุณธรรมดานการ
ประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ดานการประหยัดสิ่งของ
และเคร่ืองใช อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวานักเรียนปดเคร่ืองใชไฟฟาและถอดปลั๊กออกทุกคร้ังมี
คาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนวางและใชของเคร่ืองใชในบานอยางระมัดระวัง และนักเรียนรูจักนําของเกา
มาปรับใหนํากลับมาใชใหมไดมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของโรงเรียน         
พิณพลราษฎร (ตั้งตรงจติร 12) จําแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นเรียน และสถานภาพทางครอบครัว พบวา  
  2.1 นักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมีระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน  
  2.2 นักเรียนที่มีอายุแตกตางกันมีระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดภาพรวมและราย
ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.3 นักเรียนที่มีระดับชั้นแตกตางกันมีระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดภาพรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.4 นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการ
ประหยัดภาพรวมและรายดานไมแตกตาง     
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อภิปรายผล          
 การศึกษาการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร 
(ตั้งตรงจิตร 12) ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายดังนี้  
 1. ระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร 
(ตั้งตรงจิตร 12) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการประหยัดสิ่งของและเคร่ืองใชมี
คาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ดานการออมและประหยัด ดานการประหยัดเวลา และดานการประหยัดเงิน สอดคลอง
กับงานวิจัยของพระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต) (2555) ศึกษาเร่ือง การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา การสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อภิปรายรายละเอียดแตละดานไดดังนี้ 
  1.1 ดานการออมและการประหยัด ผลการวิจัย พบวา ระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการ
ประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ดานการออมและประหยัด
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนรูจักการออมเงิน มีการออมเงินจากคาขนมในแตละวัน และรูจักดูแล
รักษาของใชสวนตัวเพื่อใหใชไดนานๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ พวงรัตน ชํานาญเลิศกิจ (2558) ศึกษาการสงเสริม
นักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตปองปรามศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักเรียนตอการสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก คือดานการประหยัด ทั้งนี้พบวา โรงเรียนมีการสงเสริมนักเรียนใหออมเงินของตนที่เหลือจากการใช
จายแตละวัน และยังสอดคลองกับแนวคิดศรินยา ชัยเพียรเจริญกิจ (2550: 4) ไดอธิบายวา การประหยัดหมายถึง 
การใชเงิน เวลา และสิ่งของเคร่ืองใชของตนเองและสวนรวมใหเกิดประโยชนและคุมคามากที่สุด 
  1.2 ดานการประหยัดเงิน ผลการวิจัย พบวา ระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ดานการประหยัดเงิน อยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนไมนําเงินไปซื้อของเลนและคิดกอนใชเงินซื้อของและรูจักนักเรียนใชเงินที่พอแมใหมา
โรงเรียนอยางประหยัด สอดคลองกับงานวิจัยของสุริยา อรัญเฉวียง (2559) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีพโลทัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนวัดศรีพโลทัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ดานความประหยัด            
โดยพบวา การปลูกฝงนักเรียนใหรูจักประมาณตนในการใชปจจัย 4 (อาหาร เสื้อผาเคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยา
รักษาโรค) ในการดํารงชีวิต มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา การทําตนเปนแบบอยางที่ดีในการใชทรัพยากรใหคุมคา และ
การฝกใหนักเรียนรูจักวางแผนในการใชจายไมฟุมเฟอย และยังสอดคลองกับแนวคิดของชาตรี ศิริสวัสดิ์ (2547 : 13) 
กลาววา บุคคลที่มีแนวทางใหเกิดการประหยัดวา ควรมีลักษณะดังนี้คือ มีความเปนอยูอยางเรียบงายไมแปรเปลี่ยน
ไปตามแฟชั่นใชจายเงินตามจํานวนนอยของตนใหเกิดประโยชนมากที่สุด คิดกอนใชจายและจายเทาที่จําเปนเสมอ 
ไมใชจายอยางสุรุยสุรายฟุมเฟอย 
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  1.3 ดานการประหยัดเวลา ผลการวิจัย พบวา ระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ดานการประหยัดเวลา อยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนมีการรับประทานอาหารที่ตรงเวลามีการทําการบานใหเสร็จเรียบรอยหลังจากเลิกเรียน 
และนักเรียนมีการสงงานตามกําหนดเวลาที่ครูสงงานสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ (2552) 
ศึกษาเร่ือง การสงเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุมเด็ก/เยาวชนและขาราชการภาครัฐ ผลการวิจัย
พบวา ลักษณะคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยันนทบุรี หลังการพัฒนา ดานประหยัดอยูในระดับมาก 
โดยพบวา นักเรียนวางแผนการทํางานโดยใชเวลาและแรงงานนอย แตไดผลดีมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา นักเรียนใช
แรงงาน เวลา และทรัพยสินอยางคุมคา   
  1.4 ดานการประหยัดสิ่งของและเคร่ืองใช ผลการวิจัย พบวา ระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการ
ประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) ดานการประหยัดสิ่งของและ
เคร่ืองใชอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนปดเคร่ืองใชไฟฟาและถอดปลั๊กออกทุกคร้ังนักเรียนวางและใช
ของเคร่ืองใชในบานอยางระมัดระวังนักเรียนใชของสวนตัวดวยความทะนุถนอมเพื่อใหใชไดนานๆและนักเรียนไมเปด
น้ําทิ้งไวและใชอยางฟุมเฟอยสอดคลองกับงานวิจัยของพระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต) (2555) ศึกษาเร่ือง 
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา ดานความประหยัดอยูใน
ระดับมาก โดยพบวา นักเรียนดึงปลั๊กออกกอนการรีดผาเสร็จเรียบรอยเพื่อชวยประหยัดฟา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ไมควรเปดตูเย็นบอยคร้ังจนเกินความจําเปน และรูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคาและ
ยังสอดคลองกับแนวคิดของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2548: 5) กลาวถึงการประหยัดและการอดออม
หมายถึง การใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีการวางแผนการใชจายอยางมีประสิทธิภาพพฤติกรรมที่แสดงออกไดแกไม
ฟุมเฟอย ไมทิ้งขวาง นําสิ่งที่มีอยูไปใชเทาที่จําเปนใหเกิดประโยชนในทุกๆ สวนและไมทิ้งขวางไปโดยเปลาประโยชน
และดูแลรักษาใหคงสภาพดูแลรักษาสิ่งของเคร่ืองใชที่มีอยูใหคงสภาพสมบูรณเพื่อการใชงานที่ยาวนานสูงสุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของโรงเรียนพิณ
พลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผูวิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้  
   2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของ
โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) จําแนกตามเพศ พบวา นักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมีระดับการสงเสริม
คุณธรรมดานการประหยัดภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนทั้งเพศหญิงและเพศ
ชายรูจักการออมเงิน รูจักใชเงินที่พอแมมาใหโรงเรียนอยางประหยัด และรูจักใชสิ่งของอยางคุมคาไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของพระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนทโชโต) (2555) ศึกษาเร่ือง การสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศพบวาไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ ธีระวิทย (2561) 

85

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



ศึกษาเร่ือง การสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนระดับอุดมศึกษาที่มีเพศตางกันมีประสิทธิผลจาการพัฒนาคุณธรรมโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของ
โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) จําแนกตามอายุ พบวา นักเรียนที่มีอายุแตกตางกันมีระดับการสงเสริม
คุณธรรมดานการประหยัดภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา การรับรูของเด็กในแตละชวงอายุและข้ึนอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล เชน นักเรียนที่มีอายุ 7-9 ป 
อาจยังไมรูจักใชของฟุมเฟอยและมีราคาแพงและยังใชเงินไมคอยเกง รูจักออมเงิน มากกวานักเรียนที่มีอายุ 10-12 
ป ทําใหอายุแตกตางกันมีระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ 
Bandura (1997: 22) กลาววา การเรียนรูของเด็กสวนใหญเกิดจากการทําตามแบบที่ผูอ่ืนทํา ดังนั้นการจะ
เสริมสรางพฤติกรรมใหมใหกับเด็ก จึงควรใหเด็กเห็นตัวอยางพฤติกรรมทั้งที่ดีและไมดีแลวใหเด็กรูจักคิดพิจารณา
อยางมีเหตุผลที่จะเลียนแบบตาม 
 2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของ
โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) จําแนกตามระดับชั้นเรียน พบวา นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกันมี
ระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนไดมีการสงเสริมคุณธรรมนําความรู สรางวินัยการใชจายอยางประหยัดใหกับนักเรียน 
นักเรียนที่อยูชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) เปนชวงวัยที่มีการรับรูและเชื่อฟงมากเมื่อไดรับการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึง
ประสงคจึงรูจักใชของอยางประหยัด รูจักการออมเงิน มากกวานักเรียนที่อยูชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) สอดคลองกับ
งานวิจัยของธรรมนิตย บานพวน (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา การศึกษาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนเกาะสี
ชัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามระดับชั้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
  2.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของ
โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว พบวา นักเรียนที่มีสถานภาพทาง
ครอบครัวแตกตางกันมีระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา นักเรียนไมวาจะอยูกับบิดามารดา หรืออยูกับมารดา ทุกครอบครัวก็สอนใหนักเรียนรูจักการประหยัดและ
การออม นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีระดับการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของพระครูสมุหศรัณญ ปฺญาวชิโร (ทานุ) (2556) ศึกษาเร่ือง การสงเสริมคุณธรรมนักเรียน
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีตอการสงเสริมคุณธรรมไมแตกตางกัน โดยพบวา โรงเรียนมีการสงเสริม
นักเรียนใหความเคารพ พอแม ครูอาจารย นําขอคิดของพอแม ครูอาจารย มาเตือนตนเองเสมอ  
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ขอเสนอแนะ          
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี        

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรมดานการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) กับโรงเรียนอ่ืนๆ เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางสงเสริมคุณธรรมดาน
การประหยัดใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร (ตั้งตรงจิตร 12) 

2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร 
(ตั้งตรงจิตร 12) 
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การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 

The study the opinions of teachers in Suphanburi Primary Education Service Area Office 3 
 
ผูวิจัย  ณัฐวัฒน  หิรัญอุทก  

สาขา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา  อุตตมะเวทิน 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 และ 2) เปรียบเทียบการใชหลัก
พรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3 เมื่อจําแนกตามอายุ วุฒิการ ศึกษา วิทยฐานะ และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 จํานวน 280 คน ปการศึกษา 2559             
ที่ไดจากการสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.79 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูภายหลัง โดยใชสูตรของเชฟเฟ 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ ดานอุเบกขา ดานกรุณา ดานเมตตา และดานมุทิตา  
 2. เปรียบเทียบการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และขนาดสถานศึกษา           
ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : พรหมวิหาร 4, ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 
 This purposes of this research were 1) to study the opinions of teachers in Suphanburi 
Primary Education Service Area Office 3 Applying Four Sublime States of Mind in School 
principle and 2) to compare the opinions of teachers in Suphanburi Primary Education Service 
Area Office 3 Applying Four Sublime States of Mind in School principle. They were selected 
by ages education and academic standing and sized schools. The samples were 280 teachers in 
study the semester of 2016, were selected by Simple Random Sampling. The research 
instrument for data collecting comprised 
Questionnaires with a reliability value of 0.79. The data was calculated for content mean(x), 
standard deviation(S.D.) and dependent sample t-test by Scheffe’s method 
The results of the study revealed that: 
  1.The study the opinions of teachers in Suphanburi Primary Education Service Area 3 
Applying Four Sublime States of Mind in School principle was many and reordered from many 
to less : Equanimity, Compassion Loving-kindness and Sympathetic joy  
  2.) the compare the opinions of teachers in Suphanburi Primary Education Service 
Area 3 Applying Four Sublime States of Mind in School principle. They were selected by ages 
education and academic standing and sized school was not different. 
 
Key Word (s) : Four cardinal virtues, Principal  
 

บทนํา 
 ในกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับวิกฤติขณะนี้ สงผลใหคานิยมของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางวัตถุนิยมมากข้ึน และสงผลใหเกิดความเสื่อมถอยทางดานคุณธรรมจริยธรรมตามลําดับ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจริยธรรมของเด็กและเยาวชนที่จะเปนกําลังของชาติบานเมืองในอนาคต จึงนับวาเปนอันตรายมากใน
โลกแหงการแขงขันกันดวยปญญาเพื่อความอยูรอด ในสังคมโลกนั้นจําเปนตองสรางเด็กและเยาวชนใหมีความเขมแข็ง
ทั้งสติปญญา ความสามารถและจริยธรรม จึงจะสามารถอยูรอดและเปนพลังของแผนดินสืบไปได กระแสวัตถุนิยม 
บริโภคนิยมเขาครอบงําวิถีไทยที่เรียบงาย การอยูรวมกันอยางสันติสุขและมีปฏิสัมพันธเชิงสรางสรรคเร่ิมเปลี่ยนไป         
เกิดการแกงแยงแขงขันกันในการดํารงชีวิตประจําวันอยางเขมขนและรุนแรงมากข้ึน สงผลใหสมาชิกในสังคมไทยเห็นแกตัว 
เห็นแกพรรคพวกตนเอง มีลักษณะเปนปจเจกบุคคลสูงข้ึน คุณธรรมในตัวบุคคลเสื่อมทรามลงอยางนาวิตก และที่สําคัญ
คือ เยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนหนอออนของสังคมมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และทวีความรุนแรงข้ึน เชน ทะเลาะวิวาท 
โกหก ลักขโมย เลนการพนัน พัวพันยาเสพยติด เที่ยวโสเภณี หลงใหลวัฒนธรรมตางชาติอยางไรเหตุผล มีความ
ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีของประเทศชาติ กระทําตนเปนผูมีความกระดางกระเดื่องตอครูอาจารยและผูที่เก่ียวของ         
เปนปญหาที่กระทบตอวัฒนธรรม ประเพณีและคานิยมของสังคม (สมยศ มีเทศน, 2554, หนา 9) 
 สภาพสังคมไทยในปจจุบันโดยรวมมีปญหามากมาย สืบเนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ทุกคนจึง
ดํารงชีวิตอยางเอาตัวรอด ไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามที่ควรจะเปนอยูในสังคมไทย ปญหาที่พบ ไดแก การ
หลบเลี่ยงภาษีอากร การวิ่งเตนใหไดมาซึ่งตําแหนงหนาที่ที่สูงข้ึน การสมยอมในการจัดซื้อจัดจาง การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
การกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาใชแรงงานเด็ก การปลน การฆา การขมขืน 
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และบางคร้ังผูกอคดีอุกฉกรรจกลายเปนเจาหนาที่รัฐที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยเปนผูกระทําเสียเอง เชน อุมฆา 
ฆาตัดตอนทําลายหลักฐานพยานสําคัญ วิสามัญฆาตกรรม ทารุณกรรมผูตองหา ยัดเยียดขอหาใหผูบริสุทธิ์และสราง
พยานเท็จ ซึ่งปญหาเหลานี้เกิดข้ึนจากการจงใจฝาฝนกฎหมายในหมูขาราชการและผูบริหารระดับสูง วิกฤติการณ
ดังกลาวไดกอใหเกิดความเดือดรอน ยุงยากไปทุกหยอมหญาในบานเมือง ทําใหสังคมไทยมีปญหาเร้ือรังและไมสามารถ
พฒันาสังคมไดอยางยั่งยืน (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2548, หนา 5) ซึ่งถาตองการใหสังคมไทยมีแตสันติสุข บุคคลในสังคม
ตองมีคุณธรรมจริยธรรม ไมมีการเอาเปรียบกัน ไมเห็นแกตัว มีคุณธรรม จริยธรรมที่ลึกซึ้งในจิตใจเปนรากฐาน (สุริยะ 
รูปหมอก, 2545, หนา 5) 
 ในวงการศึกษา มีขาวฉาวเก่ียวกับการกระทําผิดจรรยาบรรณของผูบริหารอยูไมนอย เชน ขาวที่ นายไชยยศ 
จิรเมธากร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออกมาระบุวา มหาวิทยาลัยอีสาน ไดขายใบประกาศนียบัตร
บัณฑิตใหกับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จึงมีการเอาผิดผูบริหาร รวมทั้งฝายที่เก่ียวของกับการปลอม
แปลงเอกสารดังกลาว เพราะถือวาผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา 265, 268 พรอมทั้งผิดตามพระราชบัญญัติ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจากขาวฉาวที่ระบุวา มหาวิทยาลัยอีสานไดขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูให
นักศึกษา ก็ทําใหสภามหาวิทยาลัยสั่งพักการปฏิบัติงานของ ดร.อัษฎางค แสวงการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน 
ทันที รวมทั้ง ดร.นาคพล เกินชัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นายทัศนะ เกตุมณี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางสาวอนง
ลักษณ ชุมปลา ผูชวยฝายทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย นายณัฎฐนันท บัวภา เจาหนาที่ประจําบัณฑิตวิทยาลัย รวมไปถึง
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ทุกคนออกไปอยางไมมีกําหนด จนกวาการสอบสวนทางวินยัจะเสร็จสิ้น พรอมกับแตงตั้ง 
ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอีสาน (อติภาพิสณฑ, 2554, ธันวาคม 23) 
 ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารและพัฒนาตนเอง โดยใช
ความรูคูคุณธรรมในการบริหารและจัดการ เพื่อที่จะสามารถทํางานรวมกับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
และประชาชนไดอยางราบร่ืนตามความคาดหวังของสังคม แตสภาพที่เปนจริงมีผูบริหารจํานวนไมนอยที่ปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมยอหยอนไป และยังกระทําผิดวินัยอยางตอเนื่อง ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใน
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมตามความคาดหวังของสังคม ดังที่เปนขาวทางหนาหนังสือพิมพและสื่อมวลชน (สมหวัง พิธิยา
นุวัฒน และคนอ่ืนๆ, 2542, บทสรุป) ในสวนของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (2542, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง
การศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูมีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ขาราชการในหนวยงานตางๆ 252 หนวยงาน และศึกษาปญหาและอุปสรรคเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ พบวาการ
พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมควรจะเร่ิมการสรางตั้งแตวัยเยาวและเสนอแนะวา ผูบริหารหรือผูนําควรตองทําตนใหเปน
แบบอยางที่ดี การเปนแบบอยางที่ดีนั้น จากผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2542, หนา 66-70) ไดกําหมดเกณฑเพื่อที่จะนําผูบริหารไปสูการเปนผูบริหารมืออาชีพ โดยกําหนด
วาผูบริหารมีหนาที่แนะนําตักเตือนหรือกํากับดูแลบุคลากรในองคกร การที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหไดผลดี ผูบริหาร
ตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มิฉะนั้นคําแนะนํา ตักเตือน หรือการกํากับดูแลของผูบริหารจะขาดความสําคัญ          
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ไมเปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร ผูบริหารที่ปฏิบัติงานเปนแบบอยางที่ดีในทุกดาน เชน ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ความยุติธรรม และบุคลิกภาพ จะไดรับการยอมรับจากบุคลากร ทําใหเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาตอการปฏิบัติงาน และ
สามารถปฏิบัติตามไดดวยความพอใจ 
 ผูศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญ ในเร่ืองการใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะมีผล
ตอการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของครู ผูนําชุมชน และตัวผูบริหารเอง ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช
หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามระดับคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ให
สอดคลองกับความตองการของสังคมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 เมื่อ จําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และขนาด
สถานศึกษา 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษา การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามหลักธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา สรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา (พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ, 2546, 
หนา 230-235) ตามรายละเอียดกรอบแนวคิดในการวิจัย  

        

ตัวแปรตน 
(independent variables) 

 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

 1. อายุ 
 2. วุฒิการศึกษา 
 3. วิทยฐานะ 
 4. ขนาดสถานศึกษา 

ตัวแปรตาม 
(dependent variables) 

 
การใชหลักพรหมวหิาร 4 ในการบริหาร 

งานของผูบริหารสถานศึกษา  
จํานวน 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย 

 1. เมตตา 
 2. กรุณา 
 3. มุทิตา 
 4. อุเบกขา 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 แตกตางกันเมื่อจําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และขนาด
สถานศึกษา 
 
สรุปผล 

 การวิจัยเร่ือง การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
    1.1 การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานเมตตา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารใหความรัก ความหวังดีแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน ผูบริหาร
ปรารถนาใหผูใตบังคับบัญชามีความสุขในชีวิต การงาน และการศึกษา และผูบริหารพูดจาตอผูใตบังคับบัญชาดวยความ
สุภาพ ไพเราะ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเปนกัลยาณมิตร  
    1.2 การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานกรุณา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารปรารถนาจะใหผูใตบังคับบัญชาพนทุกข โดยการชวยเหลือเก้ือกูล
กันและกัน ผูบริหารรับฟงปญหาของผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจและอยูในความสามารถของตน และผูบริหาร
แสดงออกทางกายและทางวาจาดวยความสุภาพ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ผูบริหารใหความเห็นอกเห็นใจแก
ผูใตบังคับบัญชา เมื่อผูใตบังคับบัญชาประสบปญหา 
    1.3 การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานมุทิตา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารเห็นความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชาทุกคนเปนความสําเร็จของ
สวนรวม ผูบริหารไมกีดกันใคร แตเปดโอกาสใหทุกคนไดทํางานแสดงความสามารถเต็มที่ และผูบริหารไมควรโออวด
ตนเองตอผูอ่ืน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ผูบริหารมีความรูสึกพลอยชื่นชม ยินดีเมื่อผูใตบังคับบัญชาไดดีมีความสุข 
    1.4 การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานอุเบกขา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารมีใจเปนกลาง เพราะพิจารณาเห็นวา ใครทําดียอมไดดี ใครทําชั่ว
ยอมไดชั่ว ตามกฎแหงกรรม ผูบริหารวางเฉย และระลึกเสมอวา ไมมีอะไรเปนตัวเปนตนอยางแทจริง และผูบริหารไมเอน
เอียงเขาขาง เพราะชอบหรือเพราะชงั สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ผูบริหารไมซ้ําเติมผูใตบังคับบัญชาเมื่อไดรับโทษ 
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    1.5 การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาพรวม ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย 
ดังนี้ ดานอุเบกขา ดานกรุณา ดานเมตตา และดานมุทิตา  
 2. เปรียบเทียบการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
    2.1 การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จําแนกตามอายุ ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน 
    2.2 การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน 
    2.3  การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จําแนกตามวิทยฐานะ ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน 
    2.4  การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไม
แตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 

 การวิจัยเร่ือง การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผูวิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนี้ 
 1. การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
    1.1 การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานเมตตา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะครู 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความเห็นวาผูบริหารมีความเมตตา ซึ่งความใหเกิด
ความรัก ความหวังดีที่ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข รักและปรารถนาดีตอผูอ่ืน โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ นึกถึงและ
มองดูบุคคลอ่ืนดวยความตองการชวยเหลือใหเขามีความสุข และปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางไมเห็นแกตัว ซึ่งสอดคลองกับสุ
เนตร ทองคํา (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรโดยรวมครูผูสอนแบะกรรมการโรงเรียน เห็นวา 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ มีพฤติกรรมดานคุณธรรมโดยรวม 
ดานการครองตน ครองคน และครองงาน อยูในระดับมาก 
 

94

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



    1.2  การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานกรุณา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะครู 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความเห็นวาผูบริหารมีความปรานี การปรารถนา
ใหผูอ่ืนพนทุกขโดยไมหวังผลตอบแทน จนตองสงเคราะหสรรพสัตวใหหมดทุกขตามกําลังกาย กําลังปญญา กําลังทรัพย 
และชวยเหลือผูที่ไดรับความลําบากใหไดรับความสุข ซึ่งสอดคลองกับวาสนา หลงสมบุญ (2546, หนา 83) ไดวิจัยเร่ือง 
การเปรียบเทียบคุณลักษณะตามสภาพจริง และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะ
ของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะตามสภาพจริงของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครูผูสอนอยูในระดับมากทุกดาน 
    1.3  การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานมุทิตา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะครู 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความเห็นวาผูบริหารมีความรูสึกชื่นชมยินดีเมื่อผูอ่ืน
ไดดีมีความสุข รูสึกพลอยชื่นชมยินดีในความกาวหนาของผูอ่ืน สามารถทําลายความริษยาในใจได ไมอยากโออวดตอผูอ่ืน
แตอยางใด ไมกีดกันใคร แตเปดโอกาสใหทุกคนไดทํางานแสดงความสามารถเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับปรีชา อยูภักดี    
(2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของขาราชการครู และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ผลการวิจัย
พบวา การปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรม ของผูบริหารทั้ง 3 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
    1.4  การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานอุเบกขา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะครู 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความเห็นวาผูบริหารการปฏิบัติตนในดานอุเบกขา 
คือ ทําใหเกิดการรูสึกวางเฉย เปนกลาง มีความยุติธรรม ไมลําเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง เปนการวางเฉยดวยปญญา          
ยึดหลักธรรมเปนหลักปฏิบัติ เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน ซึ่งสอดคลองกับปรีชา อยูภักดี (2551, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขา
ราชการครู และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติ
ตนตามคุณธรรมจริยธรรม ของผูบริหารทั้ง 3 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 2. เปรียบเทียบการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
    2.1  การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จําแนกตามอายุ ในภาพรวม ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะครู 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความเห็นวาผูบริหารปฏิบัติงานดวยดวยจิตใจที่
เปนกลาง หมายถึง กอนจะพูด จะทําสิ่งใด จําเปนตองหยุดคิดเสียกอน เพื่อรวบรวมสติใหมั่นไมโอนเอน และใหจิตสวาง
แจมใส ซึ่งแรกๆ อาจตองใชเวลาบาง และอาจรูสึกวาทําไดยาก แตเมื่อฝกหัดจนคุนเคยชํานาญแลว จะชวยใหสามารถ
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แสดงความรู ความคิดในเร่ืองใดแกใคร ใหผูฟงเขาใจไดงาย ไดชัด ไมผิดหลักวิชา ทั้งหลักคุณธรรม ซึ่งเทากับไดปฏิบัติ
ถูกตองตรงตามคุณธรรมของนักวิชาการอยางครบถวน และถาทุกคนปฏิบัติไดจะทําใหสามารถเผยแพรวิชาการที่เรียน
มาไดอยางสอดคลอง และมีประสิทธิภาพ ทั้งจะเอ้ืออํานวยใหกิจการทั้งปวงที่ทํา ลุลวงไปไดโดยราบร่ืนและถูกตอง ซึ่ง
สอดคลองกับพระณัฐพล ฐิติธมฺโม (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวัดโดยการประยุกตใชพรหมวิหาร 4 ตาม
ความคิดเห็นของพระสงฆในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบวา การบริหารงานวัดโดยการประยุกตใช
พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นของพระสงฆในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา การบริหารงานวดัโดยการประยกุตใช
พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นของพระสงฆในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล มี
ความคิดเห็นแตกตางกันตามพรรษาและวุฒิการศึกษาบาลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว สวนพระสงฆในวัดเขตธนบุรีที่มีอายุ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษานักธรรมตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารงานวัดตามหลักพรหมวิหาร 4 ของพระสงฆในวัดเขตธนบุรีไมแตกตางกัน 
    2.2 การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเปน
เพราะครู สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความเห็นวาคุณธรรมทําใหเกิดจริยธรรม 
คานิยมที่เหมาะสมสงผลสูการปฏิบัติที่ถูกตอง ตลอดจนทําใหเกิดความสุข ความพึงพอใจใหกับตนเองและทําใหเกิดสันติ
สุขตอสังคม ซึ่งคุณธรรมสามารถที่จะปลูกฝงกันได เมื่อบุคคลเกิดคุณธรรมอยางหนึ่งก็จะสงผลใหเกิดคุณธรรมดานอ่ืนๆ 
ตามมา ซึ่งสอดคลองกับอรรณพ โยกิจ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชหลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูชวย
ผูบริหารและครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความเห็นวา การใชหลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมืองเชียงใหม ไมแตกตางกัน 
    2.3  การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จําแนกตามวิทยฐานะ ในภาพรวม ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเปน
เพราะครู สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 3 มีความเห็นวาผูบริหารมีคุณธรรมประจําใจ
อยูเสมอแลว ก็มักจะสําเร็จเปนผลดี มีผูใหความรวมมือสนับสนุน สงเสริมเปนอยางมาก ไดรับความเคารพ เชื่อถือ 
ศรัทธาและมีผูเห็นคุณงามความดี มักจะไดรับความไวเนื้อเชื่อใจเปนอยางสูง และเมื่อโอกาสมาถึงก็มักจะไดรับการเลื่อน
ข้ัน เลื่อนตําแหนงไปสูตําแหนงหนาที่การงานที่สูงยิ่งข้ึนไป เจริญยิ่งๆ ข้ึนไปเสมอ ซึ่งสอดคลองกับวิเชียร บุญกลา 
(2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใชหลักพรหมวิหาร 4      
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ผูบริหารสถานศึกษาที่มี
วิทยฐานะตางกัน มีการรับรูตอการใชหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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    2.4  การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้
อาจเปนเพราะครู สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความเห็นวาคุณธรรมจริยธรรม
เปนเหมือนเสาตนใหญที่แข็งแรง คอยคํ้าจุนสังคมไว หากขาดเสาตนนี้ไป สังคมนั้นยอมพังทลายในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
มุกดา อนุกานนท (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาตามการ
รับรูของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ผลการวิจัย พบวา ผลการ
เปรียบเทียบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 ตามการับรูของครูผูสอน จําแนกตามเพศ 
ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายดาน พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 

 การวิจัยเร่ือง การใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1. ดานเมตตา ในขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเปนกัลยาณมิตร 
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติกับผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนกัลยาณมิตร 
 2 . ดานกรุณา ในขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ผูบริหารใหความเห็นอกเห็นใจแกผูใตบังคับบัญชา เมื่อ
ผูใตบังคับบัญชาประสบปญหา ดังนั้น ผูบริหารควรใหความเห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชา เม่ือผูใตบังคับบัญชาประสบ
ปญหาทั้งเร่ืองงาน และเร่ืองสวนตัว 
 3 . ดานมุทิตา ในขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ผูบริหารมีความรูสึกพลอยชื่นชม ยินดีเมื่อผูใตบังคับบัญชาไดดีมี
ความสุข ดังนั้น ผูบริหารควรแสดงความรูสึกพลอยชื่นชม ยินดีเมื่อผูใตบังคับบัญชาไดดีมีความสุข 
 4. ดานอุเบกขา ในขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ผูบริหารไมซ้ําเติมผูใตบังคับบัญชาเมื่อไดรับโทษ ดังนั้น 
ผูบริหารไมควรซ้ําเติมผูใตบังคับบัญชาเมื่อไดรับโทษ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติงานโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของครู สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 2. ควรศึกษาการใชหลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
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การบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

 

Academic Administration in Thailand 4.0 of Traimit School Group under Mea Hong 
Son Educational Service Area Office 1. 
 

ผูวิจัย   ตระกูล  พรสินโลก 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ  สุภิสิงห 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1). เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของ
โรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 และ 2) เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะแนวการพัฒนาบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สงักัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร จํานวน 6 คน และ
คณะครู จํานวน 68 คนของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน 
เขต 1 รวมทั้งหมด 74 คนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ันที่ 0.91 สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกความถ่ี คารอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบวา 

1. การบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู รวมทั้ง การวัด ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

2. ขอเสนอแนะแนวทางการการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ไดแก ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการพัฒนา
วิชาการ ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให
เหมาะสมกับคุณภาพผูเรียนในยุคประเทศไทย 4.0 โดยจัดทําหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล และควรมี
การติดตามประเมินผลการจัดทําหลักสตูรอยางเปนระบบรวมทั้ง ควรใหความสําคัญตอการสรางเครือขายการเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 

 

คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0  
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study level of the academic administration 

appropriate with Thailand 4.0 of Traimit school group under Mea Hong Son Educational 
Service Area office 1, and 2) to study the proposal guidelines for academic administration 
appropriate with Thailand 4.0 of Traimit school group under Mea Hong Son Educational 
Service Area office 1. The population consisted of 6 schools administrators, and 68 
teachers, for a total of 74 informants. The instrument used for collecting data was a 
questionnaire with reliability of the questionnaire was 0.91. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis.  
The research findings were as follows:  

1. As regards of the academic administration suiting for Thailand 4.0 of Traimit 
School Group under Mea Hong Son Educational Service Area office 1 in 4 aspects were over 
all at a high level. They were arranged in order from high to low as the following: the school 
curriculum development, followed by the school instructional management, the learning 
process development, and the measurement, evaluation, and transfer of learning outcomes. 

2. As regards of the academic administration suiting for Thailand 4.0 of Traimit School 
Group under Mea Hong Son Educational Service Area office 1 were as follows: school 
administrators should emphasize on developing the relevant personnel to gain the knowledge 
and understanding as well as how to implement concerning academic administration in 
Thailand 4.0 quality students by providing curriculum efficiently and effectively. Moreover, 
school administrators should monitor and evaluation in the curriculum management 
systemically including there should be realizing the importance on building the learning 
network both inside and outside the school in order to be suit suitable for Thailand 4.0. 
 
Keywords : The Academic Administration in Thailand 4.0  
 

บทนํา 
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ใหเกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะตอง ใหความสําคัญ

กับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน กระบวนการการพัฒนาทั้ง
ในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความพรอม รับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัย แวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา
คุณภาพของคน โดยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มาประยุกตใชทั้งในเชิงระบบและโครงสรางของสังคมไทย ใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะ
เกิดข้ึน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 10)  

การศึกษา 4.0 (Education 4.0) คือ การเรียนการสอนที่สอนใหนักศึกษา สามารถนํา องคความรูที่มีอยู
ทุกหนทุกแหงบนโลกนี้มาบูรณการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรม 3 ตางๆ มาตอบสนองความตองการของ
สังคม ซึงการเรียนการสอนในปจจุบัน ยังคงหางไกลใน หลายๆ มิติ การเรียนการ สอนในยุค 4.0 ตองปลอยให
ผูเรียนไดใชเทคโนโลยี ในการเรียนรูดวยตนเอง ปลอยใหกลา คิดและกลาที่จะผิด แตทังหมดก็ยังคงตองอยูในกรอบ
ที่สังคมตองการหรือยอมรับได ไมใชวา เกงจริง คิดอะไรใหมๆ ไดเสมอและมีความคิดสรางสรรค แตไมเปนที่ยอมรับ
ของสังคม ซึ่ง ปจจัยหลักของการใชเทคโนโลยีที่เกิดความคุมคา 1. การใชอินเทอรเน็ต (Internet) เคร่ืองมือสําคัญ
สําหรับการคนหาความรู เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ ดังนั้นทางการศึกษาตองสนับสนุนใหผูเรียนเขาถึง Internet           
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ไดงาย มากกวามอง Internet เปนผูรายแลวกลัววาผูเรียนจะใช Internet ไปในทางทีไมดีไม สนับสนุนโครงสราง
พื้นฐาน 2. ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนพรสวรรค หลักสูตรการเรียนการ สอนควรจะเปดโอกาส ให
ผูเรียนกลาทีจะคิดนอกกรอบหรือตอยอดจากตําราเรียน 3.การปฏิสัมพันธกับสังคม (Society Interaction) เพื่อที่จะ
สามารถตอบสนองความ ตองการของสังคมและทํางานรวมกันในสังคมได ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการทํางานแบบ 
เปนกลุมหรือทีม ปจจัยดังกลาว ถาทําไดดีการศึกษา 4.0 จะสามารถสรางและพัฒนาคน ให สามารถคนหาความรู
ตางๆ มาปะติดปะตอและประยุกตเขากับงานที่ทํา สามารถตอยอดและ พัฒนา (พรชัย เจดามาน, 2559: 2-3) 

การศึกษาในยุค Thailand 4.0" มีความหมายมากกวาการเตรียมความพรอมของคนหรือใหความรูกับคน
เทานั้น แตเปนการเตรียมมนุษยใหเปนมนุษย กลาวคือ นอกจากใหความรูแลว ตองทําใหเขาเปนคนที่รักที่จะเรียน 
มีคุณธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดดวย นั่นก็คือการสรางคนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเนนทักษะใน
การคิดวิเคราะหเปนหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัย มีรายไดมากข้ึน 
และกาวพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยจะตองผลิตนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อเปนฐานในการพัฒนา
ประเทศ และตองสามารถติดตอคาขายกับนานาประเทศไดดวย (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป, 2559) 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณสังคมสูงวัยขางตน สงผล ใหทุกประเทศทั่ว
โลกกําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศตนใหมีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะ
ทางมากข้ึน สวนความตองการกําลังแรงงานที่ไรฝมือ และ มีทักษะต่ําจะถูกแทนที่ดวยหุนยนตและเทคโนโลยีใหม ๆ 
มากข้ึน การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและ การพัฒนากําลังคน
ดังกลาว โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อใหไดทั้งความรูและทักษะที่
จําเปนตองใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทามกลางกระแส
แหงการเปลี่ยนแปลง ทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษที่ 21 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 15-16)  

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองมีคุณลักษณะที่โดดเดน มีทักษะและบทบาทในการบริหาร การ
เปลี่ยนแปลงใหไดอยางมีประสิทธิภาพการใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชการกําหนดยุทธศาสตรและนายไปสูการ 
ปฏิบัติในอนาคตจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของนักวิชาการทั้งในและตางประเทศ สามารถกําหนด 
ประเด็นศึกษาที่สําคัญ 4 ดานหลักไดแก คุณลักษณะความเปนผูนํายุคใหม ทักษะยุคใหม บทบาทหนาที่ และ 
คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (ชัยยนต เพาพาน, 2559: 303) 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนปจจัยสําคัญ ในการพัฒนาชาติและรากฐานสําคัญของการพัฒนาชาติ
คือ การพัฒนาคน คนที่มีคุณภาพจะตองเปนคนที่มีความรูความสามารถ สรางสรรคทางความคิด มีเจตคติคานิยมและ
คุณธรรมที่ดี การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตจึง ถือเปนรากฐานสําคัญที่ทุกคนจะตองไดรับ
สาระสําคัญของ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ไดกําหนดยุทธศาสตรทางดาน
การศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิต โดยมุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของ คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ
รู รักการอานตั้งแตวัยเด็กและสงเสริม การเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมนุม 
ประชาชนและสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรู อยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริม การศึกษา
ทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ สรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่ 
กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (วัชรินทร ปะนามะเก, ศิริศักดิ์ จันฤๅไชย, ธัชชัย จิตรนันท, 2558: 53) 
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วิลัยววรณ ปูธิรัตน (2560: 121) กลาววา งานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษาที่ผูบริหารจะตองให
ความสําคัญเปนอยางยิ่งสวนงานดานอ่ืนๆ นั้น แม จะมีความสําคัญเชนเดียวกัน แตเปนสวนสงเสริมสนับสนุนใหงาน
วิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตอง สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหบรรลุ
จุดหมายของหลักสูตร การที่จะตรวจสอบวาสถานศึกษาใด ผูบริหารให ความสําคัญตองานวิชาการ สามารถดูได
จากการที่สถานศึกษามีขอบเขตของงานวิชาการอยางชัดเจน ผูบริหารมีวิสัยทัศน และแนวคิดใหมๆ ในการพัฒนา
งาน ครูมีความตระหนักและรวมมือกันพัฒนางานวิชาการอยางจริงจัง สามารถนําปรัชญา ของสถานศึกษาไปสูการ
ปฏิบัติตามโครงการตางๆ ไดอยางดียิ่ง สํามารถนําความรูไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิ ภาพ การบริหารวิชาการ 
เปนการดําเนินงานโดยผสมผสานทรัพยากร การจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียน เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการอบรมศีลธรรมจรรยา
และ ความประพฤติของนักเรียนเพื่อใหเปนคนดี มีความรูความสามารถทางวิชาการ ความรูรอบตัว ความรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

จากการศึกษาความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 
4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 วามีการการ
บริหารงานวิชาการตามประเทศไทย4.0 อยางไร เพื่อจะไดนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เหมาะสมกับการศึกษา 4.0 ไดเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู 
ตอบสนอง ตอความตองการ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนและสนองตอบตอความตองการของชุมชนและ
ทองถ่ิน ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพอันจะสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ใหบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เหมาะสมกับการศึกษา ประเทศไทย 4.0 ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1  

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวการพัฒนาบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขาย
ไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิด บริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขาย
ไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ตามขอบขายภารกิจของกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจในการบริหารการจัดการศึกษา ตามคูมือการปฏิบัติงานของขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561: 19) การบริหารวิชาการประกอบดวย 1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2) การ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู และ 4) การวัด ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตาม
ประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
และ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะแนวการพัฒนาบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามความ
คิดเห็น ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้  
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 6 คน และคณะครู จํานวน 68 คน 
ของของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ปการศึกษา 
2562 รวมทั้งสิ้น 74 คน  
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถามโดยอางอิงจากคูมือการปฏิบัติงานของขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561: 19) และปรับแกใหครอบคลุมประเด็นหลักและประเด็นรอง โดยศึกษากรอบความคิด 
และขอบขายในการสรางเคร่ืองมือ ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 
ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1  
ขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการและแบบมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา 

และประสบการณในการทํางาน  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขาย

ไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 52 ขอ  

 ตอนที่ 3 คําถามปลายเปด เพื่อเสนอแนะแนวการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามแกประชากร จํานวน 74 ฉบับ และขอรับคืนดวยตนเอง  
3. นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดทําการตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปวิเคราะห 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพการบริหารวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ใชสถิติดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถ่ีและรอยละแลว
นํามาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป แลวแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของบุญชม ศรีสอาด (2560: 121) แลวนํามาเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย 

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

ตอนที่ 3 คําถามปลายเปด เพื่อใหเสนอแนะตามความคิดเห็น 
 
ผล/สรุปการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายศึกษาการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตร
มิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ดังนี้  
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน
เครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

การบริหารงานวิชาการระดับตามประเทศไทย 4. µ σ ระดบั 
1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4.37 0.66 มาก 
2) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.25 0.68 มาก 
3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.35 0.66 มาก 
4) การวัด ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4.31 0.66 มาก 

คาเฉลี่ย 4.33 0.66 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน
เครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยรวมทั้ง 4 ดาน มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (µ=4.33, σ=0.66)เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับมาก คือ 
ดาน การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ =4.37, σ=0.66) รองลงมา คือ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ =4.35, σ=0.66) การวัด ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ =4.32, σ=0.68) และ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา            
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ =4.31, σ=0.66)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู รวมทั้ง การวัด ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

2. ขอเสนอแนะแนวทางการการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ไดแก ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการพัฒนา
วิชาการ ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให
เหมาะสมกับคุณภาพผูเรียนในยุคประเทศไทย 4.0 โดยจัดทําหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล และควรมี
การติดตามประเมินผลการจัดทําหลักสูตรอยางเปนระบบ รวมทั้ง ควรใหความสําคัญตอการสรางเครือขายการ
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 จํานวน 4 ดาน คือ 1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู และ 4) การวัด ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู รวมทั้ง การวัด ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
เพราะอาจเนื่องมาจากครูเห็นความสําคัญของ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา เพราะ การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของโรงเรียน เพราะการที่ครูผูสอนจะนําหลักสูตรไป
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองรูหลักสูตร รูจุดมุงหมายของหลักสูตร 
รูจักวิธีการวิเคราะหหลักสูตร รูจักแปลงหลักสูตรไปสูการสอน งานหลักสูตรประกอบดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของนัยนา บุญหลา (2561: 21) ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงคทางการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สําหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี พบวา สภาพปจจุบันการบริหาร
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จัดการหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สภาพที่พึงประสงคทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สําหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมากที่สุด และหากพิจารณาเปนรายดาน อภิปรายผลไดดังนี้  

ดานที่ 1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา มีการศึกษา วิเคราะหเอกสารหลักสูตร วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพของ
สถานศึกษา ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กํากับติดตามใหคุณครูนําหลักสูตรไปใช ประเมินการใชหลักสูตรเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร 
จัดทําสารสนเทศเพื่อเปนขอมูลและประโยชนในการบริหารจัดการหลักสูตร มีความสอดคลองกับสภาพของ
สถานศึกษา และคุณภาพผูเรียนในประเทศไทย 4.0 อยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรภัทร สมคํา 
(2559: 157-166) การพัฒนาแนวทางการจัดทําหลักสูตรอาเซียนสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบวา สภาพที่พึงประสงคการจัดทําหลักสูตรอาเซียนสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

ดานที่ 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ประกอบดวยการจัดทําประมวลการสอนรายวิชาจัดทําแผนการ
เรียนรูและบันทึกหลังการสอน ออกแบบกระบวนการเรียนรูและจัดกระบวนการเรียนรูจัดตารางสอน ประสาน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูเพื่อการบริหารจัดการกลุมสาระซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรพงษ แสงประเสริฐ 
(2560: 121) เนื่องจากในการยกรางกระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
อยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นผูวิจัยไดดําเนินการตามหลักการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู ทีประกอบดวย การศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของการยกราง การ ประเมิน
ความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญและดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนํากลับไปให
ผูเชี่ยวชาญพิจาณาอยางเปนระบบจึงทําใหผลการประเมินความเหมาะสมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุธินันท บุญพัฒนาภรณ, รุงทิวา แยมรุง, ลัดดาวัลย เกษมเนตร (2558: 120) ที่ไดพัฒนากระบวนการจัดการ 
เรียนรู เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการ เรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาจากการสังเคราะหทฤษฎีหลักการสอน คณิตศาสตรและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบโดยทําการ
สังเคราะหทฤษฎีและหลักการสอนคณิตศาสตรและ การจัดการเรียนรู ตางๆ และนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 
พบวากระบวนการจัดการเรียนรู มีความชัดเจนและ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงมีกิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ 
เหมาะสมกับนักเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

ดานที่ 3. การวัด ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ขอมูลพบวาโดยรวม อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีการจัดทําแผนงานโครงการกิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลประเมินผล
ทางการศึกษากําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ใหความรูเก่ียวกับ
งานวัดผลและประเมินผลการเรียนแกครู นักเรียน และผูปกครอง พัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
ประสานงานจัดทํา จัดเก็บขอสอบและดําเนินการในการจัดสอบใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสวสัดิ์ชัย ศรีพนมธนากร (2561: 174) จากผลการวิจัยในคร้ัง
นี้ซึ่ง พบวา ครูผูสอนที่เปนกลุม ตัวอยางมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานการวัดประเมินผล การเรียนรูของ
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรีโดยภาพ รวมอยูในระดับมาก และเมื่อ พิจารณาแยกเปนรายดาน ซึ่งแยก 
ออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการประเมินผลการเรียน ตามกลุมสาระเรียนรู 2) การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและ 4) การประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
พบวา ทุกดาน ตั้งแตดานที่ 1 ถึง ดานที่ 4 มีการดําเนินงานอยูในระดับมากและซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา
ภรณ ปานแกว, ประยูร เทพนวล, ปรีดา เบ็นควร(2557: 148) ผลการศึกษาการวัดการประเมินผลตามสภาพความ
เปนจริง ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวม ผลการวิจับพบวา การวัดการ
ประเมินตามสภาพความเปนจริง ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดับมาก การวัดผลตามความเปนจริง มีการปฏิบัติระดับมาก โดยผูสอนใหความสําคัญกระบวนการข้ันตอนการวัด
และประเมินตามสภาพความเปนจริง การวัดและประเมินตามสภาพความเปนจริงใชกับการเรียนการสอน และดาน
วิธีการ และ เคร่ืองมือที่ใชในการวัดประเมินผลตามความเปนจริง 

ดานที่ 4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยรวม อยูในระดับมากครู
ไดการจัดทําหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรของครู เพื่อพัฒนานักเรียนให เปนคนดี คนเกง มีปญญา มีศักยภาพ ใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดยจัดการเรียนการรูดวย วิธีการ รูปแบบที่ หลายหลาย และเหมาะสมเนนนักเรียนเปนสําคัญ ให
นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ มีจํานวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิธาชัย ศรีอุดม, ปญญา 
สังขวดี, วิทยา จันทรศิลา, สําราญ มีแจง (2558: 79) ผลการประเมินความเปนไปไดของการ นํารูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล พบวา ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร สถานศึกษา และครูผูสอน มีความ
คิดเห็นวา รูปแบบ การบริหารจัดการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล มีความเปนไปไดในการนําไปใชในการ
บริหาร สถานศึกษาในภาพรวมในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของอาภรณ มณรัีตน, อมลวรรณ วีระธรรมโม, 
ศิริรัตน สินประจักษผล (2560: 21) ทักษะการพูดกอนและหลังใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดเร่ืองราวทองถ่ินในจังหวัดสงขลาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 พบวา นักเรียนมีความเห็นวาสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูเปนเร่ืองราวทองถ่ินมีความสําคัญมากเพราะ
เปนการพัฒนานักเรียนใหมีความรูดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองราวทองถ่ินของเมืองสงขลา 

2. ขอเสนอแนะแนวทางการการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียนเครือขายไตรมิตร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ไดแก ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการพัฒนา
วิชาการ ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให
เหมาะสมกับคุณภาพผูเรียนในยุคประเทศไทย 4.0 โดยจัดทําหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล และควรมี
การติดตามประเมินผลการจัดทําหลักสตูรอยางเปนระบบรวมทั้ง ควรใหความสําคัญตอการสรางเครือขายการเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 สอดคลองกับงานวิจัยของอัครเดช นีละโยธิน 
(2560: 138) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนของครู การพัฒนาการะบวนการ
เรียนรูสูงกวาดานอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวา ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญตอการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
เนื่องจากกระบวนการเรียนรูคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนจากมีคุณภาพตามตองการ หรือมีลักษณะอังพึง
ประสงคประกอบกับในปจจุบันมีความตองการดานทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรคที่ 21 ที่เพิ่มมากข้ึนและมีการ
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เปลี่ยนแปลตลอดเวลา และสอดคลองกับวิจัยในเร่ืองการวัดการประเมินของกีรติกานต ศิริสุรวัฒน (2559: 23) 
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การเรียนรู โดยใชการประเมินเสริมพลัง ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ
เขาใจและสามารถดําเนินการ วัดและประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะห และเขียน ตามหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรจนสามารถ ปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเอง ซึ่ง
จะสงผลถึงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบการวัดผลและประเมินผล 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูบริหารและผูเก่ียวของ ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถนํา
ความรูไปใชในการบริหารจัดการวิชาการใหเหมาะสมกับคุณภาพผูเรียนในประเทศไทย 4.0 

2. ผูบริหารและผูเก่ียวของ ควรมีการจัดทําคําอธิบายการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย 4.0 ให
สอดคลอง สาระการเรียนรูแกนกลางใหเหมาะสมกับคุณภาพผูเรียน และสรางเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาใหเหมาะสมกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. ผูบริหารและผูเก่ียวของ ควรมีการดําเนินการประเมินผลการบริหารงานวิชาการตามประเทศไทย4.0 
เพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก 

4. ผูบริหารและผูเก่ียวของ ควรมีการจัดทําเอกสารหลักฐานการนิเทศ กํากับ ติดตามที่เปนปจจุบัน และ
ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาในปตอไป. 
ขอเสนอแนะในการการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรขยายผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอนเขต 1 

2. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆที่มีผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
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การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพ้ืนท่ีอําเภอนํ้าหนาว 

จังหวัดเพชรบูรณ 
 

Participation in educational management of local administrative organizations In the 
Nam Nao District area Phetchaboon  
 

ผูวิจัย    ทรงกรด  ผลประดิษฐ 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกรียติ  บุญรอด 
   ภาควิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 2) ศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 
ระดับการศึกษา และเขตพื้นที่ กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 4 คน ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 39 คน และพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 34 คน รวม 77 คน โดยการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวน ประมาณคา สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลวิจัยพบวา 

1) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ โดยรวมอยูในระดับมาก (x�= 3.73) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานความ
เสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน(x�= 3.88) รองลงมาคือดานการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และ
กิจกรรมเด็กเยาวชน (x�= 3.82)และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานหลักสูตร (x�= 3.46)  
 2) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวม ไมแตกตาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 3) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ จําแนกตามระดบัการศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานหลักสูตร แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 4) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณจําแนกตามเขตการปกครองสวนทองถ่ิน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05             
เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานครูอาจารย ดานกระบวนการเรียนรู และการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรม
เด็กเยาวชน ไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม,การจัดการศึกษา 

112

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the participation in educational 

management of local administrative organizations in Nam Nao District. 2) A comparative 
study of participation in educational management of local administrative organizations in 
Nam Nao District Phetchaboon Classified by work experience Education level And area 
The samples in this research consisted of 4 administrators of 39 local government 
organizations and 34 people from 77 local government organizations, by opening up Crazy 
and Morgan's tables. The tools used for data collection were questionnaire, scale estimation, 
statistics for analyzing data such as percentage, average, standard deviation. 
The research found that 

1) Participation in educational management of local administrative organizations In 
the Nam Nao District area Phetchaboon Overall, it was at the high level (x ̅ = 3.73). When 
considering each aspect, it was found that the aspect with the highest average was the 
equality of basic educational opportunities (x ̅ = 3.88), followed by the promotion of 
recreational sports. And youth activities (x ̅ = 3.82) and the aspect with the least mean Is the 
curriculum (x  ̅= 3.46) 

2) Participation in educational management of local administrative organizations in 
the Nam Nao District area Phetchaboon Classified by overall work experience were not 
different when considered in each aspect found that participation in educational management       
of teachers and educational personnel were significantly different .05 

3) Participation in educational management of local government organizations in the 
Nam Nao District area Phetchaboon Classified by the overall educational level, no 
difference when considering each aspect found that the curriculum Differences were 
statistically significant .05 

4) Participation in educational management of local administrative organizations In 
the Nam Nao District area Phetchabun Province Classified by Local Administrative Area 
Overall, the statistical significance is at the .05 level. When considering each aspect, it was 
found that the teachers Learning process And the promotion of recreational sports and 
youth youth activities not different 
 
Key words : participation, educational management 
 

บทนํา 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ และการศึกษาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ ความสมบูรณพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา เพื่อใหมี
ความสามารถตอการปรับตนในการดํารงชีวิตไดอยางสอดคลองกับโลกในยุคปจจุบันซึ่งอาศัยความรูเปนฐานในการ
ทํางาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว เพราะการศึกษาเปน
การใหความรู เพื่อเปนอาวุธทางปญญา สําหรับประชาชนในการนําไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติ
บานเมืองใหเจริญรุงเรือง ดังนั้นการพัฒนางานดานการศึกษาเพื่อสงเสริมบุคลากรของประเทศใหมีความรู เปนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถปรับตัวไดทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลง 
สรางโอกาสนํามาซึ่งศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศยอมจําเปนตองอาศัยการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย พ.ศ. 2550 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ใหความสําคัญตอการบริหาร ราชการอยางโปรงใส สุจริต เปดเผย
ขอมูล และการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทาง
การเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทุกระดับหรือที่เรียกวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ถือได
วาเปนเงื่อนไขและเปนกุญแจ สําคัญสําหรับความสําเร็จของการพัฒนาระบบราชการใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและเอ้ือตอประโยชนสุขของประชาชน การมีสวนรวมในการดําเนินงานของภาคราชการที่มา
จากทุกภาคสวนของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนทองถ่ินจะชวยทําใหเจาหนาที่
ของรัฐมีความใกลชิดกับประชาชนไดรับทราบความตองการและปญหาที่แทจริง ลดความขัดแยงและตอตาน ทั้งยัง
เปนการสรางสังคมแหงการเรียนรูที่เสริมสรางใหประชาชน รวมคิด รวมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเปน
บทบาทที่หนวยงานภาคสวนราชการจะตองดําเนินการใหเกิดข้ึน (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2549 : 3) 
และนโยบายการศึกษาถือไดวาเปนนโยบายสาธารณะ ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาจึงเนนใหภาครัฐปรับเปลี่ยน
บทบาทจากการดําเนินการเองมาเปนฝายสงเสริม สนับสนุนใหเอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 61) การพัฒนาประเทศ
เปนหนาที่ของทุกคนในประเทศที่จะตองเขาใจหนาที่ และแสดงบทบาทใหถูกตองเหมาะสม กลไกการพัฒนา
ประเทศมีหลายดานที่คอยขับเคลื่อนอยูตลอดเวลาไมวาจะเปนดานการศึกษา ดานการเมืองการปกครอง ดาน
อุตสาหกรรม ดานการคาธุรกิจตางๆ เปนตน สิ่งสําคัญที่เปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาดาน
การศึกษา ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญที่สุด เพราะการศึกษาของคนในชาติเปรียบเสมือนเสนเลือดที่คอยหลอเลี้ยงในทุกๆ 
ดานการใหความสําคัญในดานการศึกษาถือเปนความจําเปนเรงดวนสําหรับทุกประเทศ สําหรับในประเทศที่พัฒนา
แลวลวนแตเปนประเทศที่มีประชาชนไดรับการพัฒนาดานการศึกษาทีด่ีมากอนแลวคอยมุงพัฒนาในดานอ่ืนๆ ตอไป 
เหตุนี้เองทําใหทุกภาคสวนก็เร่ิมมีความตระหนักใหความสําคัญมากข้ึน และปรากฏภาพความชัดเจนข้ึนเมื่อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติสาระที่เก่ียวกับ
การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง องคกรหนวยงานตางๆ ในการมีสวนรวมจัดการศึกษา และพัฒนาดาน
การศึกษา ไมวาจะเปนการใหสังคมไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหสถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง ชุมชมทุกๆ ฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ซึ่งสาระและหลักการดังกลาวลวนแลวมีการระบุ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติทั้งสิ้นสถานศึกษากับชุมชนนั้นคงจะแยกออกจากกันเด็ดขาดไมได เพราะ
สถานศึกษาเปรียบเสมือนตนไม ชุมชนเปรียบเหมือนพื้นดิน ยิ่งดินมีคุณภาพเพียงใดก็ยอมทําใหตนไมเติบโตไดเร็ว
แข็งแรง มีลําตน ก่ิงกาน ใบ และผลที่ดี มีอายุยืนยาว นอกจากนี้ตนไมยังชวยยึดดินใหติดอยูดวยกันไมถลมไปงายๆ 
สวนชุมชนเปรียบเหมือนพื้นดินใหประโยชนกับตนไม พื้นดินจะดีมีคุณภาพดังที่ไดกลาวมาแลวก็เพราะเมื่อตนไม
เติบโตมากข้ึน ใบไม ดอกไม ผลไมแกจัดก็จะรวงหลนลงพื้นดินมันก็กลายเปนปุยในดินใหประโยชนกับตนไมตอไป
อีกเชนกัน ฉะนั้นตนไมและพื้นดินตองพึ่งพาอาศัยกันฉันใด ชุมชนกับสถานศึกษาก็ตองพึ่งพาอาศัยกันฉันนั้น            
(สุดา ทัพสุวรรณ.2545 : 23) ดังนั้นการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษานับเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อน
กลไกการพัฒนาประเทศอยางแทจริง จากความสําคัญดังกลาว จะเห็นไดวา การมีสวนรวมของชุมชนมีความสําคัญ
ตอการบริหารสถานศึกษาเปนอยางมาก ผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนและแนวทางสงเสริม
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การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดชัยนาท เพื่อใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชัยนาท สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา 
อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มีบัญญัติบางประการ ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับทองถ่ิน ดังที่ปรากฏ
ในหมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 ขอ 5 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูไววา “ใหสถานศึกษา 
สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อให 
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู” และใน
มาตรา 24 ขอ 6 ไดกลาววา “การจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ 
บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ” นอกจากนี้ในมาตรา 29 
ไดระบุไววา "ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรูขอมูล
ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆเพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ พัฒนาระหวางชุมชน” (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา แหงชาติ, ม.ป.ป.อางถึงใน ลัดดา ศิลานอยและคณะ 2545) การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในมาตรา 57 กลาวไววา ใหหนวยงานของการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชมุชนใหมีสวนรวมในการจดั
การศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลมาใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนทางการศึกษาพระราชบัญญัติดังกลาวนํามาสูการปฏิรูปการเรียนรูเปดโอกาสใหทุกฝายที่เก่ียวของมีสวน
รวมในการดําเนินการ เปนแนวทางใหมๆ ใหครู พอแม ชุมชน มีอิสระในการอบรมเลี้ยงดู ใหการศึกษา จัดหลักสูตร 
และการบริหารจัดการใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูที่กลมกลืนกับทองถ่ิน การลดทอน กรอบ กฎ ระเบียบ คําสั่งของ
สวนกลาง เพื่อใหเกิดความหลากหลายในการปฏิบัติ ดังนั้นหากโรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูปกครองในดานการ
จัดการศึกษา ไดมีสวนรวมคิด วางแผน รวมปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ ประเมินผลกับโรงเรียน สงเสริมความรูใหกับ
บุตรหลานในความปกครองทั้งที่บานที่โรงเรียนเปนประจําและสม่ําเสมอจะทําใหบุตรหลานประสบความสําเร็จ
ทางดานการศึกษาสูงข้ึน และจะสงผลใหบุตรหลานประสบผลสําเร็จในชีวิตดวยเชนกัน (เจตนสุดา ทศานนท,2547) 
การมีสวนรวมของผูปกครองทางการศึกษา พิจารณาถึงกระบวนการทํางานรวมกันอยางตอเนื่องและเปนระบบ
ระหวางผูปกครองและโรงเรียนในการจัดการศึกษา ตั้งแต การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินการ การ
ประเมินผล และยังรวมถึงกิจกรรมทางการศึกษาที่ผูปกครองเขาไปมีสวนรวม พรอมทั้งไดเสนอแนวทางการสงเสริม
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา ตามแนวคิดของ ไลออนส รอบบิ้นสและสมิธส ที่ศึกษาวิเคราะห
ปจจัยการดําเนินงานที่สงเสริมใหการดําเนินงานเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับ
ปจจัย 2 ประการ คือ 1) มีการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียนและ 2) มีการวางแผนที่ดี 
(Lyons,Robbins and Smith,1983 อางถึงในธีรภัทร เจริญดี,2542) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรที่มี
บทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาและมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาตัง้แตในอดีตจนถึงปจจุบันและจะยิ่งมีบทบาท
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มากข้ึนในอนาคต เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคคือ เปนคนเกง คนดี และมีความสุข ดวยกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตลอดจนการสรางสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาต.ิ 2545 : 53) ในการจัดการศึกษาทองถ่ินของไทยในปจจุบันยึดหลักการมีสวนรวม ของประชาชน
โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาทองถ่ิน เพื่อใหการบริหารการศึกษา
ทองถ่ินเปนไปโดยเหมาะสม สงผลใหการจัดการศึกษาทองถ่ินพัฒนา ไปอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการของ
คนในทองถ่ินแตจากการจัดการศึกษาที่ผานมาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หลายแหงไมเปดโอกาสให ประชาชนและภาคีการพัฒนาตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทําใหการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน. 2553 : 7) ทองที่อําเภอน้ําหนาวประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 แหงโดยองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงมีการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใน
บริบทที่แตกตางกันไปแตละทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 
มีความรูความเขาใจในปญหาและความตองการของชุมชนเปนอยางดี จึงมีบทบาทสําคัญในการสรางความเชื่อมั่น 
และการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาซึ่งการมีสวนรวมในการจัดการศึกษามีทั้งรูปแบบที่เปนทางการโดยมี
กฎหมายและระเบียบรองรับรูปแบบการแสดงออกโดยจิตสํานึกของการรับผิดชอบตอชุมชนในลักษณะตางๆ          
ตามเงื่อนไขของแตละทองถ่ิน การจัดการศึกษาโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมจึงเปนแนวทางที่
สามารถบริหารการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการความเปนอยูและการดํารงชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน
ไดเปนอยางดีและทั่วถึง ซึ่งสงผลใหการจัดการศึกษาทองถ่ินมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว (กาญจนา 
วธันสุนทร. 2556 : 165)  
 จากการที่ผูวิจัยเปนผูปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามประสบการณในการทํางาน และ
ระดับการศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนสามารถนํามาปรับปรุง 
และใชเปนแนวทางในการวางแผนจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีคุณภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และเขตพื้นที ่
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
พื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามนโยบายของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน (2552 : 5) ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 

 

ตัวแปรอิสระ 

  1. ประสบการณในการปฏิบัตงิาน  
2. ระดับการศึกษา  
3. เขตการปกครองสวนทองถ่ิน  

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  

  
  

 
  

  
    

  

 

ตัวแปรตาม 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

1. ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
2. การจัดการศึกษาปฐมวยั  
3. คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
4. ระบบบริหารและการจดัการศึกษา  
5. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
6. หลักสูตร  
7. กระบวนการเรียนรู 
8. ทรัพยากรและการลงทนุเพือ่การศึกษา  
9. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
10. การสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเดก็

เยาวชน  
11. การสงเสริมอาชีพ  
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วิธีการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก 
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ทั้ง 4 แหง ไดแก องคการ
บริหารสวนตําบลน้ําหนาว, องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน, องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง, องคการบริหาร
สวนตําบลโคกมน รวมทั้งหมดจํานวน 77 คน ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 4 คน 
ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 39 คน และพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 34 คน
ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูล  
  ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามโดยนําขอคําถาม มาหาคารอยละ  
  ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง สวน ทองถ่ินในเขต
พื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และหาคาความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานและระดับการศึกษาโดยใชการทดสอบคาที (t-test)  

 ตอนที่ 4 เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่
อําเภอน้าํหนาว จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามเขตการปกครองสวนทองถ่ิน ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณทํางานมากกวา3 ปข้ึนไป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 
87.01รองลงมาคือ มีประสบการณในการปฏิบัติงา 1 - 2 ป จํานวน 10 คน รอยละคิดเปนรอยละ 12.98 ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 66.23 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 20.77 นอยสุด ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 12.98 เขตการปกครองสวน
ทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลวังกวางมากที่สุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 27.27 รองลงมาคือ องคการ
บริหารสวนตําบลหลักดาน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25.97 และนอยสุด องคการบริหารสวนตําบลโคกมน 
องคการบริหารสวนตําบลน้าํหนาว จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 23.37 

 2. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.73, SD =0.96) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (x �= 3.88, SD = 0.95) รองลงมาคือ 
ดานการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน (x� =3.82, SD =0.93) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ ดานหลักสูตร (x� =3.46, SD =1.02) 
 3. ผลเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว
จังหวัดเพชรบูรณจําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมแตกตาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 จําแนกตามระดับ
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การศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิ.05 จําแนกตามเขตการปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ดานการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และ
กิจกรรมเด็กเยาวชน ไมแตกตางกัน จําแนกตามเขตการปกครองสวนทองถ่ิน ดานความเสมอภาคของโอกาสทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมแตกตางกัน การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามเขตการปกครองสวนทองถ่ิน 
ดานการจัดการศึกษาปฐมวัย องคการบริหารสวนตําบลน้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน และองคการ
บริหารสวนตําบลโคกมน ไมแตกตางกัน สวนองคการบริหารสวนตําบลวังกวางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ไมแตกตางกัน ดานระบบบริหารและการจดัการศึกษา ไมแตกตางกัน 
ดานหลักสูตรไมแตกตางกัน ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลน้ําหนาว 
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง และองคการบริหารสวนตําบลโคกมน ไมแตกตางกัน สวนองคการบริหารสวน
ตําบลหลักดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบลหลักดาน องคการบริหารสวนตําบลโคกมน ไมแตกตางกัน สวนองคการบริหารสวนตําบลน้ําหนาว และ
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดานการสงเสริมอาชีพ องคการ
บริหารสวนตําบลน้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง องคการบริหารสวนตําบลโคกมน ไมแตกตางกัน สวน
องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 

 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณทํางานมากกวา3 ปข้ึนไป จํานวน 67 คน คิด เปนรอยละ 
87.01รองลงมาคือ มีประสบการณในการปฏิบัติงา 1 - 2 ป จํานวน 10 คน รอยละคิดเปนรอยละ 12.98 ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 66.23 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 20.77 นอยสุด ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 12.98 เขตการปกครองสวน
ทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลวังกวางมากที่สุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 27.27 รองลงมาคือ องคการ
บริหารสวนตําบลหลักดาน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25.97 และนอยสุด องคการบริหารสวนตําบลโคกมน 
องคการบริหารสวนตําบลน้าํหนาว จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 23.37 

 2. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับความเสมอภาคของโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (x�= 3.88) การสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน (x�= 3.82) และการจดั
การศึกษาปฐมวัย (x�= 3.80) ตามลําดับทั้งนี้เปนเพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดการศึกษาโดยยึด
หลักการในการจัดการศึกษา เปนศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการ
พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่องประชาชนตองมีโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานเทาเทียม
ทั่วถึงเสมอกันอีกทั้งมีการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเยาวชนเพื่อพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณแข็งแรง
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข           
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มีความภาคภูมิใจรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวม และของประเทศชาติ นอกจากนี้การจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยังเนนจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียน หรือศูนยการเรียนอีกดวย  
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 2552 : 7) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของลัดดา เหนียวพิพัฒน (2552 : 87)           
ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีพบวา การมีสวนรวมของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภาพรวมอยูระดับมาก 
  3. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอ น้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมแตกตาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 จําแนกตามระดับการศึกษา 
โดยภาพรวม ไมแตกตาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
จําแนกตามเขตการปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ดานการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก
เยาวชน ไมแตกตางกัน จําแนกตามเขตการปกครองสวนทองถ่ิน ดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ไมแตกตางกัน การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามเขตการปกครองสวนทองถ่ิน ดาน
การจัดการศึกษาปฐมวัย องคการบริหารสวนตําบลน้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน และองคการ
บริหารสวนตําบลโคกมน ไมแตกตางกัน สวนองคการบริหารสวนตําบลวังกวางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ไมแตกตางกัน ดานระบบบริหารและการจดัการศึกษา ไมแตกตางกัน 
ดานหลักสูตรไมแตกตางกัน ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลน้ําหนาว 
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง และองคการบริหารสวนตําบลโคกมน ไมแตกตางกัน สวนองคการบริหารสวน
ตําบลหลักดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบลหลักดาน องคการบริหารสวนตําบลโคกมน ไมแตกตางกัน สวนองคการบริหารสวนตําบลน้ําหนาว และ
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดานการสงเสริมอาชีพ องคการ
บริหารสวนตําบลน้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง องคการบริหารสวนตําบลโคกมน ไมแตกตางกัน สวน
องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการ
ดําเนินการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความแตกตางกันทั้งในดานความพรอม และศักยภาพ ซึ่ง
มีทั้งรูปแบบที่เปนทางการโดยมีกฎหมาย และระเบียบรองรับรูปแบบการแสดงออกโดยจิตสํานึกของการรับผิดชอบ
ตอชุมชนในลักษณะ ตาง ๆ ตามเงื่อนไขของแตละทองถ่ิน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณทางการศึกษา ทรัพยสินอ่ืน ๆ รวมทั้งการ
เสนอแนะ แนะนํา และรวมพัฒนาการศึกษา จึงเปนแนวทางที่สามารถบริหารการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการ ความเปนอยูและการดํารงชีวิตของชุมชนในทองถ่ินไดเปนอยางดีและทั่วถึง ซึ่งสงผลใหการจัด
การศึกษาทองถ่ินมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว(กาญจนา วัธนสุนทร. 2556 : 165) สอดคลองกับ
งานวิจัยของอุดร บังสูง (2550 : 52 - 53)ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการบริหารงานของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐานอําเภอตาพระยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา 1) การมีสวนรวมใน
การบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอตาพระยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว
เขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 2) การมีสวนรวมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน อําเภอตาพระยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางานโดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  4. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตพื้นที่อําเภอ น้าํหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ จําแนกตามเขตการปกครองสวนทองถ่ิน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงมีการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในบริบทที แตกตางกันไปแตละทองถ่ินตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ขนาดพื้นที่
รวมทั้งขนาดของจํานวนประชากรซึ่งการจัดการศึกษาทองถ่ินของไทยในปจจุบัน ยึดหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาทองถ่ิน เพื่อใหการบริหาร
การศึกษาทองถ่ินเปนไปโดยเหมาะสม สงผลใหการจัดการศึกษาทองถ่ินพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตรงกับความ
ตองการของคนในทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2553 ก : 7) และสวนดานครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา อาจารย ดานกระบวนการเรียนรู และการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทังนี้เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาการบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณทางการศึกษา ทรัพยสินอ่ืน ๆ
รวมทั้งการเสนอแนะ แนะนํา และรวมพัฒนาการศึกษาสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน ซึ่งไดมี
การกําหนดนโยบายดานการจดักีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ พรอมทั้งมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยมีสิทธิประโยชน สวัสดิการ คาตอบแทนเพียงพอและเหมาะสม
กับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง (สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน. 2552 : 4) สอดคลอง
กับงานวิจัยของประเมิน ทองพรอง (2553 : 90) ไดทําการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตราด ในภาพรวมอยูในระดับมากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จําแนก
ตามสภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ที่เปนบุคคลภายในและบุคคลภายนอกโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตราด จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี 

 การศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอน้ําหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรคํานึงถึงการจัดใหมีบริการ
การศึกษาตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินเพือ่ตอบสนองตอความตองการของประชากรทีอ่าศัย
อยูในทองถ่ินนัน้ 
 2. ควรจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรอง หรือทุพลภาพที่ไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมี
ผูดูแลใหมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาทีเ่หมาะสม 
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การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบรหิารเครือขายท่ี 4 กลุมโรงเรยีนไทรโยค-ลิ่นถิ่น สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3 
 
THE PARTICIPATIVE MANAGEMENT OF ADMINISTRATION  NETWORK 4  THE 
SAI YOK - LIN THIN  SCHOOL, KANCHANABURI PRIMARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA   
  
ผูวิจัย    ธงชัย  บุญธรรม 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ     

ภาควิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารเครือขายที่ 4 กลุมโรงเรียน        
ไทรโยค – ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูบริหารเครือขายที่ 4 กลุมโรงเรียนไทรโยค – ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 กลุมตัวอยางคือ ขาราชการครูและผูปกครองนักเรียนจํานวน 354 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร 
โดยคํานวณจากสูตร ทาโร ยามาเน เคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม 3 ตอน โดยมีคาความเชื่อมั่น .84 การวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติที่ใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คาท ีและคาเอฟ 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของขาราชการครูและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเครือขายไทรโยค – ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ รองลงมาคือดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

2. เปรียบเทียบความความคิดเห็นการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารเครือขายที่ 4 กลุมโรงเรียนไทรโยค – ลิ่นถ่ิน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

  
คําสําคัญ : การบริหาร การมีสวนรวม 
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ABSTRACT 
The purpose of The study were : 1) to study the participative management of 

administration network 4 the Sai Yok - Lin Thin school, Kanchanaburi Primary Educational 
Service Area 3, 2) to compare the level of the participatory management of administrators in 
the school network 4 Sai Yok - Lin Thin, Kanchanaburi Primary Educational Service Area 3, 
The population in this research is teachers and parents students was 354 persons from a random 
sampling of population by respondents classified information, The calculation is based on the 
Taro Yamane formula. The tool is a 3-part questionnaire with confidence value of .84. The 
analysis of the data was accomplished by computation frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t - test and F - test. 
The study found that: 

1) The Opinions of the teachers, parents and students of the Sai Yok - Lin Thin school, 
Kanchanaburi Primary Educational Service Area 3 in overall and individually is in high level 
The Considering each aspect found that the most average is the participation in practices.         
The average least is the participation in the decision  

2)The compare the different Opinions of the participatory management of administrators in 
the Sai Yok - Lin Thin school, Kanchanaburi Primary Educational Service Area 3 of respondents 
classified by gender, age, education level, position, found that the overall and in each side were 
not different. 

 
Key Words : Management Participation 
 
บทนํา 

การพัฒนาประเทศตามแผนงานหลักและนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษาชาติฉบับปจจุบัน มีองคประกอบที่
สําคัญที่เก่ียวของกับผูบริหารคือผูบริหารการศึกษาในทุกระดับ จะตองเปนผูมีความคิดกวางไกลมีสภาวะความเปนผูนํา 
กลาคิด กลาเปลี่ยนแปลง กลาทํา และกลาตัดสินใจ ตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวมอยางกวางขวาง            
มีความสามารถในการจัดการประสานประโยชนกับทุกฝายเพื่อผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารที่มีลักษณะ
ดังกลาวจึงสามารถทําใหการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคได (บัญชา อ๋ึงสกุล 2545 : 2) สําหรับการ
บริหารสถานศึกษา ในปจจุบันมีองคประกอบหลายอยางที่จะชวยใหองคการหรือสถานศึกษาอยูไดอยางม่ันคง มีความ
เจริญกาวหนาและพัฒนาข้ึนองคประกอบที่สําคัญ ที่ขาดเสียไมไดเลยคือผูบริหารและบุคลากรในองคการ (เสริมศักดิ์ วิ
ศาลาภรณ 2540 : 8) ดังนั้นการบริหารองคการถือเปนกิจกรรมที่บุคคลทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว มีการบริหารองคการแบบมีสวนรวม มีระบบการทํางานเปนทีมเพื่อชวยให
องคการมีประสิทธิภาพมากกวาการบริหารจัดการแบบปจเจกชน เนื่องจากการทํางานเปนทีมเปนการทํางานที่นําความ 
ความสามารถ ทักษะประสบการณที่แตกตางกันมาผสมผสาน มีการรวมกันแกปญหาอยางกวางขวางรอบคอบ การ
ทํางานเปนทีมมีการวางแผนงาน การแบงงานกันทํา การรวมมือประสารงาน การาตัดสินใจแกปญหา สมาชิกเอ้ืออํานวย
ประโยชนตอกัน ยอมรับความคิดเห็นของสวนรวม ใหเกียรติซึ่งกันและกันนําความคิดเห็นที่ขัดแยงมาใชประโยชนในทาง
สรางสรรค (ส.น.ง. คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ2542 : 3 )  
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การบริหารแบบมีสวนรวมจึงเปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ไดรับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนเปน
อยางมากในปจจุบัน ดังนั้นผูวิจัยซึ่งเปนขาราชการครูผูปฏิบัติงานในกลุมโรงเรียนไทรโยค-ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประสงคที่จะศึกษา วาผูบริหาร กลุมโรงเรียนไทรโยค – ลิ่นถ่ิน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 11 แหง ไดใชวิธีการบริหารแบบมีสวนรวมหรือไม
และถาใชแตละดานจะอยูในระดับใด ซึ่งผลการวิจัยคร้ังนี้จะนําเสนอผูบริหารตามลําดับเพื่อพัฒนาการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารเครือขายที่ 4 กลุมโรงเรียนไทรโยค – ลิ่นถ่ิน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารเครือขายที่ 4 กลุมโรงเรียนไทรโยค – ลิ่นถ่ิน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของตลอดจน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2553 โดยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวมไวอยางชัด แลวประมวลความคิดกําหนด
เปนกรอบการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารกลุมโรงเรียนไทรโยค – ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

ขอมูลสวนบุคคล 
 1.เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดับการศึกษา 
 4. สถานตําแหนงหนาที ่
  

ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม 
 1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ 
 3. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
 4. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก ขาราชการครูและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเครือขายสิงห – ศรีมงคล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 11 แหง รวมประชากรทัง้สิน้ 3,055 คน  
2. กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจํานวน 354 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางตามการคํานวณจากสูตร Yamane ตามสัดสวนการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating Seale Questionnaires) 
ประกอบดวย 2 ตอน ดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง
นักเรียน โรงเรียนในกลุมโรงเรียนไทรโยค – ลิ่นถ่ิน มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check-List) เพื่อทราบ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของ บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนในกลุม
โรงเรียนไทรโยค – ลิ่นถ่ิน จํานวน 11 แหง เปนแบบมาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับ คือระดับความคิดเห็นมากที่สุด  
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้ 

5  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
4  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
3  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
2  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
1  หมายความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. ใชคารอยละ (Percentage) วิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่ ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานตําแหนงหนาที่ (ตามตัวแปรอิสระ) 
2. ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่

มีตอการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ดานการมีสวน
รวมในการประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  

3. ใชคา t-test และ F-test วิเคราะหความแตกตางระหวางสองกลุม หรือมากกวาสองกลุมแลวแตกรณ ี         
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปในเร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณ 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารเครือขายที่ 4 กลุมโรงเรียน        

ไทรโยค –ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยจําแนกเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพตําแหนงงาน ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการครูและผูปกครองนักเรียน 
โรงเรียนเครือขายไทรโยค – ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 11 แหง 
รวมประชากรทั้งสิ้น 3,055 คน กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจํานวน 354 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดย
ผูวิจัยเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมดเคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามมี 3 ตอน โดยคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
การทดสอบแบบสอบถามทั้งชุดเปนคาแอลฟา .84 ในการวิเคราะหขอมูลจะทําการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
คํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test 

ผลการวิจัยเร่ืองการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารเครือขายที่ 4 กลุมโรงเรียนไทรโยค –ลิ่นถ่ิน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สรุปไดดังนี้ 

1. การบริหารแบบมีสวนรวมผูบริหารเครือขายที่ 4 กลุมโรงเรียนไทรโยค –ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เมือพิจารณาการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูบริหารกลุมโรงเรียนไทรโยค –ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้คือดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

1.1 ในดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการจัดทําวารสารประชาสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนหรือกับหนวยงานอ่ืนๆ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดภูมิ
ทัศนและวางผังอาคารสถานที่  

1.2 ในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือบุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  

1.3 ในดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลการใชหลักสูตร สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ของนักเรียนและครู  

1.4 ในดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก             
เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนทําใหครูและผูเรียนมีการพัฒนา
ทักษะดานตางๆ ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มมากข้ึน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีโอกาสรับ
สมัครนักเรียนเพิ่มข้ึน  
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2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการบริหารแบบมีสวนรวมตามความคิดเห็นของขาราชการครูและ
ผูปกครองนักเรียนไทรโยค – ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

 2.1 ความคิดเห็นของขาราชการครูและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเครือขายไทรโยค – ลิ่นถ่ิน ที่มี
เพศตางกันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตอการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
โดยภาพรวมและรายดานมีขอคิดเห็นไมแตกตาง 

2.2 ความคิดเห็นของขาราชการครูและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเครือขายไทรโยค – ลิ่นถ่ินที่มีอายุ
ตางกันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตอการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนโดย
ภาพรวมและรายดานมีขอคิดเห็นไมแตกตาง  

2.3 ความคิดเห็นของขาราชการครูและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเครือขายไทรโยค – ลิ่นถ่ินที่มี
ระดับการศึกษาตางกันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตอการมีสวนรวมในการ
บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานมีขอคิดเห็นไมแตกตาง  

2.4 ความคิดเห็นของขาราชการครูและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเครือขายไทรโยค – ลิ่นถ่ินที่มี
ตําแหนงตางกันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตอการมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียนโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตาง และพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจและ
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของขาราชการครูและผูปกครองนักเรียน โรงเรียนเครือขายไทรโยค – ลิ่นถ่ินสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 11 แหง รวมประชากรทั้งสิ้น 3,055 คน กลุมตัวอยางผูตอบ
สอบถามจํานวน 354 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเปน
เชนนี้อาจเนื่องจาก ผูบริหารสวนใหญมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารที่เห็นความสําคัญของการมีสวนรวมตาม
หลักการปฏิรูปการศึกษาเล็งเห็นถึงการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนและผูปกครองนักเรียน เก่ียวกับงานการตัดสินใจ 
การปฏิบัติ การประเมินผล และการรับผลประโยชน คํานึงถึงมีสวนรวมในการจัดทําวารสารประชาสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนหรือกับหนวยงานอ่ืนๆ บุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมตัดสินใจใชหลักสูตรตางๆในโรงเรียน 
บุคลากรและผูปกครองใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเปนอยางดี บุคลากรและผูปกครองมีสวน
รวมในการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน บุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลการใชหลักสูตร           
ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนทําใหครูและผูเรียนมีการพัฒนาทักษะดานตางๆ ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
เพิ่มมากข้ึน บุคลากรและผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
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1.1 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (= 4.05 SD = 0.81) เมื่อพิจารณา
รายดานพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน 
(= 4.23 SD = 0.80) รองลงมาคือดานบุคลากรและผูปกครองใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
เปนอยางดี (= 4.18 SD = 0.86) ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานบุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ (= 3.89 SD = 0.82) สอดคลองกับงานวิจัยของ พินิจ ธงโสม (2552, หนา 73 - 83)          
ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 พบวา 1) ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยรวม คิดเปนรอยละ 77.39 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูมี สวนรวมดาน
การบริหารวิชาการมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการบริหารทั่วไป และดานบริหารงบประมาณ สวนดานการบริหารงาน
บุคคลมีครูที่มีสวนรวมจํานวนนอยที่สุด อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงระดับการมีสวนรวมของครู พบวา อยูในระดับ
นอยที่สุดทุกดาน 2) ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษา อายุราชการ และตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ แตกตางกัน พบวา         
มีระดับการมี สวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาดานตางๆ แตกตาง 

1.2 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (=3.83 SD = 0.82) 
เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนหรือกับหนวยงานอ่ืนๆ (= 3.92 SD = 0.82) รองลงมาคือดานบุคลากรและผูปกครองมีสวน
รวมตัดสินใจใชหลักสูตรตางๆในโรงเรียน (= 3.91 SD = 0.76) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บุคลากรและผูปกครอง
มีสวนรวมในการกําหนดภูมิทัศนและวางผังอาคารสถานที่ ( = 3.71 SD = 0.89) สอดคลองกับงานวิจัยของสกล เทพภูบาล 
(2550 : ข) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนเขามามีสวนรวมทุกดานในปจจุบันทั้งดาน
ตัดสินใจการปฏิบัติการ ผลประโยชนและประเมินผลในระดับปานกลาง แตประชาชนมีความตองการในอนาคตที่จะเขา
มามีสวนรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีสวนรวมสูงสุด คือในปจจุบันดานผลประโยชนกิจกรรมในระดับมากไดแก
กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน รองลงมา คือ การใหบริการอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑแกชุมชน โรงเรียนมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬาของชุมชนและตองการมีสวนรวมของทุกดานในอนาคตในระดับมากโดย
ตองการมีสวนรวมสูงสุดในดานผลประโยชนในระดับมาก คือ กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการและกีฬา
ของชุมชนและการใหบริการ อาคารสถานที่และวัสดุ ครุภัณฑแกชุมชนเชนกัน สวนการมีสวนรวมต่ําที่สุดและตองการมี
สวนรวมก็ต่ําที่สุดเชน คือ ดานการปฏิบัติการ ไดแก การกําหนดแผนการเรียนที่หลากหลายทุกชั้นเรียน การทําสื่อทุกชั้น
เรียน สวนการมีสวนรวมในดานการตัดสินใจและดานประเมินผล อยูในระดับปานกลางเชนกัน แตประชาชนมีความ
ตองการที่จะเขามามีสวนรวมทั้ง 2 ดาน อยูในระดับมากในอนาคตขอเสนอแนะและคิดคนเพิ่มเติม ประชาชนเห็นวาควร
ใหโรงเรียนกับประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารและจัดกิจกรรมของโรงเรียนอยางมีแบบแผนโปรงใสควรมีการ
ประสานสัมพันธกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกันในกิจกรรมทั้งของโรงเรียนกับชุมชนและควรจัดการอบรมประชุมสัมมนาใหแก
ประชาชน เพื่อใหชุมชนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการมีสวนรวมมากข้ึน 
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1.3 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล พบวา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (= 4.02 SD 
= 0.76) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลการใช
หลักสูตร (= 4.20 SD = 0.81) รองลงมา คือ ดานบุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลกิจกรรมสัมพันธของ
โรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆ (= 4.13 SD = 0.75) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บุคลากรและผูปกครองมีสวน
รวมประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของนักเรียนและครู (= 3.81 SD = 0.79) สอดคลอง
กับงานวิจยัของสกล เทพภูบาล (2550 : ข) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนเขามามีสวนรวมทุก
ดานในปจจุบันทั้งดานตัดสินใจการปฏิบัติการ ผลประโยชนและประเมินผลในระดับปานกลาง แตประชาชนมีความ
ตองการในอนาคตที่จะเขามามีสวนรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีสวนรวมสูงสุด คือในปจจุบันดานผลประโยชน
กิจกรรมในระดับมากไดแกกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน รองลงมา คือ การใหบริการอาคารสถานที่และวัสดุ
ครุภัณฑแกชุมชน โรงเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬาของชุมชนและตองการมีสวนรวมของทุกดาน
ในอนาคตในระดับมากโดยตองการมีสวนรวมสูงสุดในดานผลประโยชนในระดับมาก คือ กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี 
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาของชุมชนและการใหบริการ อาคารสถานที่และวัสดุ ครุภัณฑแกชุมชนเชนกัน สวนการมี
สวนรวมต่ําที่สุดและตองการมีสวนรวมก็ต่ําที่สุดเชน คือ ดานการปฏิบัติการ ไดแก การกําหนดแผนการเรียนที่หลากหลาย
ทุกชั้นเรียน การทําสื่อทุกชั้นเรียน สวนการมีสวนรวมในดานการตัดสินใจและดานประเมินผล อยูในระดับปานกลาง
เชนกัน แตประชาชนมีความตองการที่จะเขามามีสวนรวมทั้ง 2 ดาน อยูในระดับมากในอนาคตขอเสนอแนะและคิดคน
เพิ่มเติม ประชาชนเห็นวาควรใหโรงเรียนกับประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารและจัดกิจกรรมของโรงเรียนอยาง
มีแบบแผนโปรงใสควรมีการประสานสัมพันธกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกันในกิจกรรมทั้งของโรงเรียนกับชุมชนและควรจัดการ
อบรมประชุมสัมมนาใหแกประชาชน เพื่อใหชุมชนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการมีสวนรวมมากข้ึน 

1.4 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (= 3.95 SD = 0.80) 
เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนทําใหครูและผูเรียนมีการพัฒนา
ทักษะดานตางๆ ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มมากข้ึน (= 4.10 SD = 0.76) รองลงมา คือ ดานบุคลากรและ
ผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา (= 4.02 SD = 0.77) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีโอกาส
รับสมัครนักเรียนเพิ่มข้ึน (= 3.88 SD = 0.87) สอดคลองกับงานวิจัยของการมีสวนรวมมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ดาน
การบริหารทั่วไปรองลงมาดานวิชาการและดานงบประมาณเปนอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 สวนดานบุคลากร มีสวนรวม
เปนอันดับสุดทาย ประชาชนที่มีเพศตางกันมีการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บาน
หนองตาพด เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบรีุ ในภาพรวมไมแตกตางกัน ประชาชนที่มีอายุตางกันมีการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บานหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมไม
แตกตางกัน ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บาน
หนองตาพด เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรีในภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
ประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บานหนองตาพด เทศบาล
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เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวม ไมแตกตางกัน ประชาชนที่มีรายไดตางกันมีการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บานหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบรีุ ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

2. เปรียบเทียบความความคิดเห็นของการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารเครือขายที่  4 กลุมโรงเรียน            
ไทรโยค – ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3 ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนง พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เฉลิมพล จันดา 
(2560, หนา ข) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมสําหรับสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยพบวา 1. องคประกอบและตัวชี้วัดการบริหารแบบมีสวนรวมสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบดวย 4 องคประกอบ 16 ตัวชี้วัด โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากและมากที่สุด 2. สภาพปจจุบันการมีสวนรวมในการบริหารสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.70) เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป       
หานอย 3 ลําดับ ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม (X = 3.87) ดานการบริหารงาน บริหารทั่วไปแบบมีสวนรวม 
(X = 3.76) และการบริหารงานบุคคลแบบมีสวนรวม (X = 3.70) สภาพที่พึงประสงคการมีสวนรวมในการบริหารสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.63) เรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา นอย 3 ลําดับ ไดแก ดานการบริหารงานบริหารทั่วไปแบบมีสวนรวม (X = 4.67) ดานการ
บริหารงาน วิชาการแบบมีสวนรวม (X = 4.66) และดานการบริหารงานบุคคลแบบมีสวนรวม (X = 4.62) 3. แนวทางการ
บริหารแบบมีสวนรวมสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 1) การมีสวนรวมการ
วางแผน 1.1) ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ สถานศึกษาไดรับรูและเขาถึงขอมูลกิจกรรม 1.2) ผูบริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมวางแผนและแบงงาน 2) การมีสวนรวมการดําเนินงาน 2.1) ผูบริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการตัดสินใจ 2.2) ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษารวมกิจกรรมดวยความ
เต็มใจ เต็มกําลังความรูความสามารถของตนเอง 2.3) ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษารวม ดําเนินงานตาม
โครงการและแผนงาน 2.4) ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษารูสึกรวมในการเปนเจาของกิจกรรม 3) การมีสวนรวม
ในการรักษาผลประโยชน 3.1) ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ สถานศึกษามีสวนรวมการใหความเห็นชอบ 3.2) ผูบริหาร ครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 4) การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล 4.1) 
ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษารวมในการตรวจสอบถึงปญหาอุปสรรคและรวมกันในการหาทางแกไข ปญหางาน
ดานงานบริหารทั่วไป 4.2) ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษารวมในการวัดผลและวิเคราะหผลของการดําเนินงาน
รวมทั้งเปนการคนหาขอดีและขอบกพรอง เพื่อหาแนวทางแกไข การทํางานใหมีประสิทธิภาพในงานดานงานบริหารทั่วไป 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี 

จากผลการวิจัยการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารเครือขายที่ 4 กลุมโรงเรียนไทรโยค – ลิ่นถ่ิน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
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1.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ บุคลากรและผูปกครองควรมีสวนรวมในการกําหนดภูมิทัศนและวางผัง
อาคารสถานที่ ใหมากกวาที่เปนอยู 

1.2 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ควรเสนอใหบุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

1.3 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล จัดใหบุคลากรและผูปกครองมีสวนรวมประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของนักเรียนและครู มากข้ึน 

1.4 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน โรงเรียนควรมีโอกาสโอกาสรับสมัครนักเรียนเพิ่มข้ึน 
2. ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพของ
หมูบาน/ชุมชน ในกลุมโรงเรียนไทรโยค –ลิ่นถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

2.2 ควรศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอความพึงพอใจของกลุมโรงเรียนไทรโยค – ลิ่นถ่ิน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

 

เอกสารอางอิง 
ชาฤนี เหมือนโพธิทอง (2554). การบริหารแบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1. วิทยานิพนธ บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร 
ทินกร ประเสริฐหลา. (2553). การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1. วิทยานพินธ ค.ม. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
บัญชา อ๋ึงสกุล. (2545). การวางแผนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู. วารสารวิชาการ, 5(12), 48-53. 
ไพลิน ทิพยกรรณ. (2558). ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษากับคุณภาพ

ผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. วิทยานิพนธ ค.ม. 
เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

ระวีวรรณ หงสกิตติยานนท. (2557). ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของครู 
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระแกว. วิทยานิพนธ 
ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

เมตต เมตตการุณจิต. (2553). การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม: ประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ราชการ. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : บุคพอยท. 

อารยา ทองดี. (2554). การมีสวนรวมของครูในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 
สังกัดเทศบาลนครนครปฐม. วิทยานิพนธ บริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร 

135

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ของผูบริหารสถานศึกษา 
ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
 
Transformational Leadership according to 20-Year National Strategy (2018 - 2037) of 
School Administrators Sansaleesriwiang Quality Development Network Center, 
Chiangrai Primary Education Service Area Office 2. 
 
ผูวิจัย   ธีระวัฒน ยานะจิตร 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ สุภิสิงห 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด 197 คน กลุมตัวอยาง 
ประกอบดวยครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 39 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นที่ 0.86 และแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบวา 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ของผูบริหารสถานศึกษาในศูนย
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา 
โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
รองลงมาคือ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การกระตุนทางปญญา และการสรางแรงบันดาลใจ ตามลําดับ  

2. ขอเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดแก ผูบริหารควรมีความยืดหยุนในการใชกฎระเบียบในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมกับผูรวมงานและบริบทของโรงเรียน ผูบริหารควรใหความดูแลชวยเหลือใหมีขอเสนอแนะในกรณีที่
ผูรวมงานมีปญหาในการปฏิบัติงานหรือเพื่อที่จะพัฒนาความรูความสามารถของผูรวมงาน รวมทั้งผูบริหารควรให
กําลังใจและสรางแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานเพื่อใหผูรวมงานตระหนักถึงความสําคัญของงานและเกิดความภาคภูมิใจ
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ในงานที่ตนทํา และผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจในการหาวิธีปองกันและแกปญหาที่เกิดข้ึน 

 
คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. 2561 – 2580) ผูบริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 

The purposes of this study were 1) to study transformational leadership according to 
20-year national strategy (2018–2037) of school administrators Sansaleesriwiang quality 
development network center, Chiangrai Primary Educational Service Area office 2, and 2) 
to propose guidelines for development transformational leadership according to 20-year 
national strategy (2018–2037) of school administrators Sansaleesriwiang quality 
development network center, Chiangrai Primary Educational Service Area office 2 

The research population consisted of 197 teachers and educational personnel, samples 
were 39 senior professional level teachers, the instruments used to collect data were a 
questionnaire and a semi-interview form with a reliability of 0.86, the statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
The research summary were as follows: 

1. Regarding transformational leadership according to 20-year national strategy 
(2018–2037) of school administrators Sansaleesriwiang quality development network 
center, Chiangrai Primary Educational Service Area office 2 were overall in all aspect at a 
high level. When considering by each aspect sorting from high to low as follows: idealized 
influence, followed by individualized consideration, intellectual stimulation, and 
inspirational motivation, respectively. 

2. Regarding the guidelines to develop transformational leadership according to 20-year 
national strategy (2018–2037) of school administrators Sansaleesriwiang quality development 
network center, Chiangrai Primary Educational Service Area office 2were as follows: 
school administrators should be flexible in using rules and regulations in order to 
appropriate with colleagues and school context, the school administrators should assist and 
give the suggestions when the colleagues had problems, the school administrators should 
assist and give the suggestions should encourage and motivate in working order for the 
colleagues were awareness the importance of the job and to be proud of working, including 
the school administrators should give an opportunity for teachers and educational personnel 
participating for comments and decision making in preventing and solving problems. 
 
Keywords : Transformational Leadership, 20-Year National Strategy (2018 – 2037), 

School Administrators 
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บทนํา 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพฒันาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อ
ความสุขของคนไทย (สํานักราชกิจจานุเบกษา, 2561: คํานํา) 

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบใน
การจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันอันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในยทุธศาสตรชาติซึ่งจะตองไมนอยกวา 20 ป ประกอบดวยยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน ไดแก 
1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตร
ชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2561: คํานํา) 

ยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560–2579) 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิอาชญากรรมและความ
รุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 2) ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปน
เลิศเฉพาะดาน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ผูเรียนมีทักษะ
และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 คนทุกชวงวัยมีทักษะ
ความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อ ตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ 
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ สรางเสริมและ
ปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาคลังขอมูล สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพครู 
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทาง
การศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 5) การจัดการ
ศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานักรักษสิ่งแวดลอม         
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มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต สงเสริม
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการแหงการเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 6) ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัด
การศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 17) 

บทบาทของผูบริหาร หมายถึง ภารกิจหนาที่ที่ถูกกําหนดข้ึนมาควบคูกับตําแหนงทางสังคมในสถาบัน            
ซึ่งบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ดํารงตําแหนงใดก็ตามตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามภารกินหนาที่ ตามที่กําหนดไวเฉพาะ
ตําแหนงนั้น ๆ และลุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น ๆ ตองนําความรูความสามารถทักษะและประสบการ
หรือมโนทัศนของตนที่มีอยูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมตามสถานการณและสิ่งแวดลอม อยางมี
ศาสตรและศิลปในบทบาทหนาที่ดังกลาว เปนที่แนนอนวา การที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูการศึกษาไทยในยุค 4.0 
ไดอยางยั่งยืนไดนั้น จะตองมีการเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ ใหสอดคลองตอการพัฒนาประเทศ เพื่อมุงสรางคนใหมี
คุณภาพ ตอบโจทยทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (จิราภรณ สุภิสิงห, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, ภูเบศ พวงแกว 
และยงยุทธ ยะบุญธง, 2560: 233) 

สวนแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนาํ มีการศึกษาวิจัยมากในชวงทศวรรษ 1980 เปนตนมา ไดแก ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) ตามแนวคิดของ Bass and Avolio (จิราภรณ สุภิสิงห, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, 
ภูเบศพวงแกว และยงยุทธ ยะบุญธง, 2560: 233) ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 1) การมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3) การกระตุนทางปญญา และ 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดังนั้น 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จึงเปนทฤษฎีที่สามารถอธิบายกระบวนการมี
อิทธิพลไดอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับจุลภาคระหวางผูนํากับผูตาม ไปจนถึงระดับมหาภาคระหวางผูนํากับบคุลากร
ทั้งองคการ ซึ่งจะเปนการสรางความสัมพันธใหเกิดความผูกพันตอกันอยางมั่นคง ซึ่ง Bums เปนบุคคลแรกที่
นําเสนอมโนทัศนเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงปริวรรตวา เปนกระบวนการที่ทั้งผูนําและผูตามตางชวยยกระดับคุณธรรม
และแรงจูงใจของกันและกันใหสูงข้ึน ผูนําดังกลาวจะพยายามยกระดับจิตใจของผูตามดวยการดึงดูดความสนใจมาสู
อุดมการณและคานิยมทางศีลธรรมที่ดีงาม  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงทําการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การ
สรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล เพื่อเปนประโยชนในการนําไป
ประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทของแตละสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลที่มี
ความสําคัญในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กระตุนและชักนําใหบุคลากรใน
สถานศึกษาไดใชความสามารถอยางเต็มที่ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่ตองการ โดยการนํายุทธศาสตรชาติ 
มาประยุกตใชแนวความคิดพื้นฐานของภาวะผูนําเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการเสริมสรางประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานใหแกผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจําเปนตองเรียนรูถึงสาระสําคัญในเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวกับภาวะผูนําเพื่อให
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เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาใหพรอมรองรับแผนยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ของผูบริหาร
สถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

การวิจัยครังนี้ ผูวิจัยไดนําหลักการและทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio          
(จิราภรณ สุภิสิงห, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, ภูเบศพวงแกว และยงยุทธ ยะบุญธง, 2560: 233) จําแนกเปน 4 ดาน 
ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล จากแนวคิดดังกลาวจึงไดนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ของผูบริหาร
สถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) และ 
เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ แบบสอบความคิดเห็น และแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด 197 คน กลุม
ตัวอยาง ประกอบดวยครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 39 คน เนื่องจากมีความรอบรูและประสบการณ
การบริหารราชการ 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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เปนแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ของผูบริหาร

สถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับศึกษา 
ตําแหนง อายุราชการ ขนาดโรงเรียน 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ของผูบริหาร
สถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา Rating Scale มี 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ  

ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรนถึงหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามแกกลุมประชากรจํานวน 39 ฉบับโดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกและ
ขอรับคืนดวยตนเอง 

3. นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนนําไปวิเคราะห 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
5. สัมภาษณโดยผูวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) 

ของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใชสถิติดังนี้ 

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ของผูบริหาร
สถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที ่1 การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) 
และรอยละ (Percentage) แลวนํามาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย  

 ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตาม
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรี
เวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปแลวแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดบุญชม ศรี
สะอาด (2560: 121) แลวนํามาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ฉบับที่ 2 วิเคราะหคําตอบจากแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุป 
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ผล/สรุปการวิจัย 
จากการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 39 คน เก่ียวกับภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แสดงดังตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ  

(พ.ศ. 2561–2580) ของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน 

 
S.D. ระดับ 

ดานที่ 1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.69 0.67 มาก 
ดานที่ 2 การสรางแรงบันดาลใจ 3.65 0.65 มาก 
ดานที่ 3 การกระตุนทางปญญา 3.67 0.66 มาก 
ดานที่ 4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.68 0.66 มาก 
                    รวม 3.67 0.66 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) 

ของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา โดยรวม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) 
ของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน              
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังตอไปนี้ ดานที่ 1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ รองลงมาคือ ดานที่ 4 
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานที่ 3 การกระตุนทางปญญา และดานที่ 2 การสรางแรงบันดาลใจ  

2. ขอเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580)            
ของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดแก ผูบริหารควรมีความยืดหยุนในการใชกฎระเบียบในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมกับผูรวมงานและบริบทของโรงเรียน ผูบริหารควรใหความดูแลชวยเหลือใหมีขอเสนอแนะในกรณีที่
ผูรวมงานมีปญหาในการปฏิบัติงานหรือเพื่อที่จะพัฒนาความรูความสามารถของผูรวมงาน รวมทั้งผูบริหารควรให
กําลังใจและสรางแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานเพื่อใหผูรวมงานตระหนักถึงความสําคัญของงานและเกิดความภาคภูมิใจ
ในงานที่ตนทํา และผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจในการหาวิธีปองกันและแกปญหาที่เกิดข้ึน  
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อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ของผูบริหาร

สถานศึกษาในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การคํานึงถึงปจเจกบุคคล การกระตุนทางปญญา 
และการสรางแรงบันดาลใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ มาลิสา โพธิสัตย (2558: 79) ไดทําการวิจัย ภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กลุม
ตัวอยางไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จํานวน 112 คน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
หากวิจัยเปนรายดาน อภิปรายผลไดดังน้ี 

 ดานที่ 1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการ พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ผูบริหารประพฤติตนและเปนแบบอยางที่ดี อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารมีการวางแผนบริหารสถานศึกษา
โดยนํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มาใชพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ อยูในระดับมากและ 
ผูบริหารประพฤติตนใหครูเคารพนับถือเชื่อมั่นศรัทธาและใหความไววางใจ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสยาม 
โคชา (2557: 84) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาบุคลากรของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 กลุมตัวอยางไดแก ครูจํานวน 341 
คน จาก 181 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 มีระดับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 ดานที่ 2 การสรางแรงบันดาลใจ พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการสรางทีมงานในสถานศึกษาเพื่อใหครูรับมือตอสถานการณตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน อยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ  
อยูในระดับมาก และ ผูบริหารนําองคความรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ มาพัฒนาครูและสถานศึกษาใหบรรลุถึง
เปาหมาย อยูในระดับมาก เชนเดียวกับ สายไสว พรหมหลวง (2558: 115) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยดานภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 146 คน และ ครูวิชาการโรงเรียน 
จํานวน 146 คน รวม 292 คน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 
2557 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจอยูในระดับมาก  

 ดานที่ 3 การกระตุนทางปญญา พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหาร
สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเร่ือแกปญหาทางดานการเรียนการสอนและสรางองคความรูที่รอบดานใหเกิดกับตัว
ผูเรียน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารใชความรูความสามารถของตนเองกระตุนใหครูเกิดความคิดริเร่ิม
สรางสรรค อยูในระดับมาก และ ผูบริหารสนับสนุนใหครูคิดหาวิธีแกปญหาโดยใชหลักการในยุทธศาสตรชาต ิอยูใน
ระดับมาก คลายคลึงกับ ภค รัชตะทรัพย (2562: 127) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
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เปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอน บุลากรทางการศึกษา รวมจํานวน 316 คน 
ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูใน
ระดับมาก ทั้ง 4 ดาน เรียงตามลําดับ คือ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 ดานที่ 4 การคํานึงถึงปจเจกบุคคล พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ผูบริหารสนับสนุนใหครูใชหลักคุณธรรมมาใชในการทํางานรวมกัน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารแสดงความ
ชื่นชมยินดีในความสามารถและผลงานของครูแตละคนอยางมีเหตุผล อยูในระดับมาก และ ผูบริหารใชเหตุผลในการ
มอบหมายงานเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย อยูในระดับมาก เชนเดียวกับลําดวน เอ่ียมอาจ (2558: 90) ไดทําการ
วิจัยเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามะยมศึกษา เขต 41 กลุมตัวอยาง คือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จํานวน 291 คน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล         
อยูในระดับมาก  

2. ครูและผูบริหารใหขอเสนอแนะตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการนํายุทธศาสตรชาติ           
(พ.ศ. 2561–2580) ไปใชในสถานศึกษาของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ผูบริหารควรมีความยืดหยุนในการใชกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับผูรวมงานและบริบทของโรงเรียน ผูบริหารควรใหความดูแลชวยเหลือใหมี
ขอเสนอแนะในกรณีที่ผูรวมงานมีปญหาในการปฏิบัติงานหรือเพื่อที่จะพัฒนาความรูความสามารถของผูรวมงาน 
ผูบริหารควรใหกําลังใจและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหผูรวมงานตระหนักถึงความสําคัญของงานและเกิด
ความภาคภูมิใจในงานที่ตนทํา และ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการหาวิธี
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งแตกตางกับ สิริรักษ นักดนตรี (2560: 76) ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการบริหารโรงเรียนสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูอยางมืออาชีพ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประชากร คือ ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 55 คน ครู จํานวน 275 คน สถิติที่
ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบที เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ ไดแก ฉบับผูบริหาร และฉบับครู ผลการวิจัยพบวา แนวทางการ
พัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการบริหารโรงเรียนสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูอยางมืออาชีพประกอบดวย 
1) ศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนา 2) ประเมินสมรรถนะกอนการพัฒนา 3) สรางความเขาใจและ
ความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนา 4) ใชวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย 5) พัฒนาดวยตนเอง 6) พัฒนาโดย
สรางชุมชนแหงการเรียนรูอยางมืออาชีพดวยระบบการชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง 7) จัดอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 
8) กํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน 9) จัดนิทรรศการหรือสัมมนานําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ผลการศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ของ
ผูบริหารสถานศึกษา ควรจะสะทอนการทํางานทั้งผูบริหารและบุคลากร 

 2. ควรพัฒนาการนํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ลงสูการปฏิบัติที่แทจริงทั้งในการทํางานใน
สถานศึกษา 

 3. ควรศึกษาวิธีการการนํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ไปใชการจัดการเรียนรูแกนักเรียน เพื่อให
ผูบริหาร ครู และนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นตอการนํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ลงสูการปฏิบัติที่ของ
บุคลากรเพื่อจะไดทราบถึงมุมมองที่แตกตางกันออกไป 

 2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสามารถนําผลการวิจัยไปใชในสถานศึกษาใหสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งข้ึน 
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ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 
 
The Satisfaction of The Parents towards The Education of Small Schools. in Lang 
Suan District, Chumphon Province 

 
ผูวิจัย       นัยนา  ปองเปน 
       หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวด ี จิรโรจนภิญโญ  
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก             
ในอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกผูปกครองในโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดวยวิธเีปดตาราง
เครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 92 คน สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบวา 

1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็ ในอําเภอหลงัสวน 
จังหวัดชุมพร 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( =4.12, SD=0.07) และเมื่อพิจารณารายดานพบวา 
มีการดําเนินการมากที่สุดคือ ดานการบริหารงานทั่วไป ( =4.18, SD=0.24) รองลงมาดานบริหารงานบุคคล               
( =4.16, SD=0.24) ดานบริหารงานงบประมาณ ( =4.15, SD=0.24) และดานบริหารงานวิชาการ ( =4.11, SD=0.22) 
ตามลําดับ 

2. เปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษา 
ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป จําแนกตาม 
เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน วุฒิการศึกษา และอาชีพ พบวาโดยรวมและรายดานมีความเห็นไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การจัดการศึกษา, โรงเรียนขนาดเล็ก 
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Abstract 
The purposes of the study were 1) to study the level of parents' satisfaction with the 

education management of small schools. In Lang Suan District, Chumphon Province, there 
are 4 aspects: academic, budget, personnel management. And general administration 2) to 
compare the level of parents' satisfaction with educational management in 4 areas: 
academic, budget, personnel management And general administration Is a quantitative 
research By using a 5-level estimation questionnaire. The samples used in the research were 
parents in small schools. In Lang Suan District, Chumphon Province, 92 people using the 
opening of the Krace and Morgan table (Krejcie & Morgan). 
The research found that  

1. The satisfaction with the education management of small schools In Lang Suan 
District, Chumphon Province, 4 aspects are academic administration. Budget management 
Personnel management And general administration Overall, the opinions were at a high level    
( = 4.12, SD = 0.07) and when considering each aspect, it was found that There is the 
most action. General administration ( = 4.18 SD = 0.24), followed by personnel 
administration ( = 4.16 SD = 0.24), budget administration ( = 4.15 SD = 0.24) and 
academic administration (= 4.11 SD = 0.22) according to order 

2. Compare the level of parents' satisfaction with the education management in 4 
areas: academic, budget, personnel management and general administration, classified by 
gender, age, relationship with students, educational background and occupation, found that 
overall and each aspect had no different opinions. 

 
Keywords : Satisfaction, Education Management, Small School 

 
บทนํา 

โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่ผูปกครองตั้งความหวังไวอยางสูง เพื่อเปนที่ประสิทธิ์ประสาทความรู อบรม
บมนิสัยลูกหลานใหมีคุณธรรมจริยธรรมดี เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ตั้งแตครอบครัวจนถึงประเทศชาติ แตใน
ปจจุบันผูปกครองไมแนใจในคุณภาพของโรงเรียนแตละโรงเรียนวามีความเปนมาตรฐานในการจัดการศึกษาเทา
เทียมกันเพียงใด ถึงแมกระทรวงศึกษาธิการตางประชาสัมพันธกันมาตลอดวาโรงเรียนทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเทา
เทียมกันในดานองคประกอบ ทางอาคารเรียน อาคารประกอบการ วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน และครูผูสอน 
นอกจากนี้ยังมีโครงการตาง ๆ เกิดข้ึนมากมาย เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนใหเทาเทียมกัน เร่ิมจากการตั้งกลุม
โรงเรียน การจัดโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนนองเปนรูปแบบ สหวิทยาเขต ทั้งยังใหมีการประเมินมาตรฐานโรงเรียน 
การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานดีเดน ตั้งแตขนาดใหญจนถึงขนาดเล็กเพื่อใหผูบริหารและ
ครูตื่นตัวในการพัฒนาโรงเรียนไปสูมาตรฐานเดียวกัน แตก็ยังไมสามารถเปลี่ยนแนวคิดของผูปกครองไดเพราะ
ผูปกครองยังมีแนวคิดที่จะสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง พอแมบางคนปลูกฝงลูกตั้งแตยังเล็กใหยึด
มั่นกับโรงเรียนที่ตนเองปรารถนาและที่เปนเชนนี้เกิดจากความเปนมาตรฐานของโรงเรียนหรือความนิยมของ
ผูปกครอง คงไมไดอยูที่โรงเรียนมีอาคารใหญโตสวยงาม มีวัสดุดีเยี่ยมหรือครูสอนเกงเทานั้น แตสิ่งที่พอแมหรือ
ผูปกครองปรารถนาอยางแรงกลาคือคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษามาเปนสิ่งสําคัญ หนวยงานที่สําคัญในการ
จัดการศึกษาที่จะตองไดรับความรวมมือจากผูบริหาร คณะครูอาจารย คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครอง 
ของนักเรียน เพื่อใหมีสวนรวมในการคิดวางแผน เตรียมการ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กําหนดนโยบาย 
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และเปาหมายรวมกันอันจะเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาในทุกๆ ดาน ซึ่งถือเปนการสรางความสัมพันธ ระหวาง
ชุมชนกับโรงเรียนตามภารกิจของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความสําเร็จของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา อันจะนําชื่อเสียงมาสู
โรงเรียนในที่สุด ผูปกครองมีความคิดเห็นวาโรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
โรงเรียนตามโอกาสอันสมควร  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนหนวยงานหนึ่งที่ทําหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับข้ันพื้นฐานใหมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในป พ.ศ. 2554 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 
31,116 โรงเรียนจําแนกขนาดโรงเรียนตามจํานวนนักเรียนเปน 4 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนนักเรียน 
120 คนลงมาโรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 121 ถึง 600 คนโรงเรียนขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน
ตั้งแต601 ถึง 1,500 คน และขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1,501 คนข้ึนไป การดําเนินงานรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูรักษาราชการแทนผูอํานวยการในโรงเรียนขนาดเล็ก เห็นวาการศึกษาเปน
สิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครอบครัวและชุมชนจะตองรวมมือ รวมแรง 
รวมใจกันคิดวิเคราะหแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ใหสอดคลองกับบริบทของแตละสังคมซึ่งมี
ความแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก นั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และความคาดหวังของชุมชน อีกทั้งจะตองสงเสริมใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ซึ่งผูปกครองนับเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนชวยสงเสริมใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรรับทราบความตองการของผูปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนทั้ง 4 ดานเพื่อ
จะไดเปนทิศทางที่สอดคลองกับบริบท และความตองการของชุมชน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนทั่ง 4 ดาน ของโรงเรียนขนนาดเล็กภายในอําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพรเพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานและจัดการศึกษาของโรงเรียนบานน้ําลอดและ
โรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาจํานวน 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจดัการศึกษา ใน 4 ดานนั้น 
จําแนกตาม เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน อาชีพ และวุฒิการศึกษา 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ การบริหารงานของโรงเรียน 

ในโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโดยผูวิจัยไดนํากรอบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (2553 : 14) พังงา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบไปดวยเพศ เพศ 
อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน อาชีพ และระดับการศึกษา เปนตัวแปรอิสระ สวนสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ในการบริหารโรงเรียน 4 ดาน ตามการกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2546 : 33) ซึ่งไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน
ทั่วไป เปนตัวแปรตามดังแสดงในภาพที่ 1 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ความสัมพันธกับนักเรียน  
4. อาชีพ  
5. วุฒิการศึกษา 

 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน 
ตอการบริหารงานของโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดาน 
1. การบริหารงานวิชาการ 
2. การบริหารงานงบประมาณ 
3. การบริหารงานบุคคล 
4. การบริหารงานทั่วไป 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใน
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยไดแกผูปกครองในโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 92 คน โดยใชวิธีเปด
ตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางจาก แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจันที่
เก่ียวของ จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ (CheckList) 
มี 5 ขอคือ เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน อาชีพ และวุฒิทางการศึกษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
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การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert) โดยกําหนดคาแตละระดับ ดังนี้ 

คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
 
ตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ

ความสอดคลอง ระหวางขอคําถามในแบบสอบถามกับนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไวในแตละดาน ตามแนวคิดการ
หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item-Objective Congruency : IOC) ซึ่งจากผลการ
วิเคราะหขอมูล พบวา ขอคําถาม (item) ในแบบสอบถามมีคา IOC อยูระหวาง 0.67 –1.00 เปนคาที่สูงกวาเกณฑ 
0.50 ที่แสดงวาขอคําถามนั้นๆ มีความสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไว 

การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูวิจัยนําหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ขอความอนุเคราะหทดลองใชเคร่ืองมือ (try-out) จากผูปกครองนักเรียน โรงเรียนบานสวนจันทร 
จังหวัดชุมพร ที่ไมใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย ปรับปรุงแกไขขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา.50 โดยการตัดออก
จากแบบสอบถามและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ เพื่อเตรียมนําไปทดลองใช ซึ่งไดคา IOC เทากับ .80 

 
ผล/สรุปผล 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 92 คนพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายจํานวน 39 
คนคิดเปนรอยละ 42.40 เพศหญิงจํานวน 53 คนคิดเปนรอยละ 57.60 โดยมีอายุ 18–30 ปจํานวน 31 คนคิดเปน
รอยละ 33.70 มีอายุ 31–40 ปจํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 34.80 และอายุ 41 ปข้ึนไปจํานวน 29 คนคิดเปน
รอยละ 31.50 ซึ่งมีความสัมพันธกับนักเรียนเปนพอแมจํานวน 36 คนคิดเปนรอยละ 39.10 เปนญาติพี่นองจํานวน 
33 คนคิดเปนรอยละ 35.90 และเปนบุคคลอ่ืนจํานวน 23 คนคิดเปนรอยละ 25.00 วุฒิการศึกษาผูปกครอง
นักเรียนอยูในระดับประถมศึกษา 9 คนคิดเปนรอยละ 9.79 ระดับสูงกวาประถมศึกษา 83 คนคิดเปนรอยละ 90.21 
และผูปกครองประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 18 คนคิดเปนรอยละ 19.57 ผูปกครองประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย 14 คนคิดเปนรอยละ 15.21 ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม 29 คนคิดเปนรอยละ 31.52 
ผูปกครองประกอบอาชีพรับจาง 31 คนคิดเปนรอยละ33.70  

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( = 4.12) และเมื่อพิจารณารายดานพบวา มีการ
ดําเนินการมากที่สุดคือ ดานการบริหารงานทั่วไป ( = 4.18) รองลงมาดานบริหารงานบุคคล (   =4.16) ดาน
บริหารงานงบประมาณ ( =4.15) และดานบริหารงานวิชาการ ( =4.11)สรุปผลเปนรายดานไดดังนี้  

X

X X

X X
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1. ดานการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (  =4.11) และเมื่อ
พิจารณารายขอพบวามีการดําเนินการมากที่สุด คือ โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนความเหมาะสมและ
ทันสมัย ( =4.34) รองลงมา คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผลตามที่ผูปกครองตองการ (  =4.25) 
และการรายงานผลการเรียนของนกัเรียนมีความชัดเจนและสม่ําเสมอ ( = 3.86)  

2. ดานงบประมาณ โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( =4.15) และเมื่อพิจารณาราย
ขอพบมีการดําเนินการมากที่สุดการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ( =4.50) รองลงมาคือการสนับสนุนชุดนักเรียนแกผูเรียนและการสนับสนุนชุดพละแก
ผูเรียน ( =4.25) สวนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและคุมคารวมกับผูปกครองและชุมชน ( =3.79) 

3. ดานบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( =4.16) และเมื่อ
พิจารณารายขอพบวามีการดําเนินการมากที่สุด คือผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดีและเปนกันเองกับผูปกครอง 
( =4.43) รองลงมาคือผูบริหารและครูใชวาจาสุภาพและออนโยนกับนักเรียนผูปกครองและบุคคลทั่วไป                
( =4.29) สวนครูมีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดีไมหมกมุนในอบายมุขเชนการพนันสุราและยาเสพติด ( =3.66) 

4. ดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยู ในระดับมาก ( =4.18)  
และเมื่อพิจารณารายขอพบวามีการดําเนินการมากที่สุด คือผูปกครองมีความภูมิใจที่บุตรไดศึกษาในโรงเรียน  
( =4.42) รองลงมาคือโรงเรียนมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนและรับเขาเรียนในโรงเรียนเปนไปอยางทั่วถึง          
( =4.35) สวนสภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบการตาง ๆแข็งแรงมั่นคงสะอาดปลอดภัย ( =3.64) 

เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยภาพรวม พบวา จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุความสัมพันธกับนักเรียน 
และระดับการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาโดยภาพรวม พบวา จําแนกตามเพศ โดย
ภาพรวมพบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 

2. ความพึงพอใจโดยภาพรวม พบวา จําแนกตามอายุ พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานมี
ความเห็นไมแตกตางกัน 

3. ความพึงพอใจโดยภาพรวม พบวา จําแนกตามความสัมพันธกับนักเรียนพบวา ความคิดเห็นโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งดานการบริหารงานวิชาการดานการบริหารงาน
งบประมาณดานการบริหารงานบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการบริหารงาน
ทั่วไปมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

4. ความพึงพอใจโดยภาพรวม พบวา จําแนกตามวุฒิการศึกษาของผูปกครอง พบวาความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายดานมีความเห็นไมแตกตางกัน 

5. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร จําแนกตามอาชีพ พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานมีความเห็นไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
จากการวิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใน

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งจะเปนขอมูลนําไปสูการพัฒนา การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประเด็นที่
นํามาอภิปรายมีดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการดําเนินการมากที่สุดคือ ดานการ
บริหารงานบุคคล รองลงมาคือดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงาน
วิชาการ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สวิด ดวงจันทร (2556 : 79) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมในการ
บริหาร โรงเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี ที่พบวา การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
ของครูอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของสถิต วงษพิทักษ (2545 : 63-66) ที่ไดศึกษาเร่ืองปญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบวา
ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง ในโรงเรียนขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวิท ระโหฐาน 
(2552 : 65¬66) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การมีสวนรวมของครูทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณารายดาน 
พบวาอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน คือดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารงานทั่วไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ เสริมศักดิ์ โรยสุวรรณ (2544 : บทดัดยอ) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวม
ในการดัดสินใจเก่ียวกับการบริหารโรงเรียน ของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง 
พบวาการมีสวนรวมของครู อยูในระดับปานกลาง ซึงอภิปรายแยกเปนรายดาน ดังนี้ 

1.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร ดานบริหารงานวิชาการ พบวา โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนความเหมาะสม 
และทันสมัยไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
บรรลุผลตามที่ผูปกครองตองการ สวนการรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจนและสมํ่าเสมอไดรับความ
พงึพอใจอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อาจเปนเพราะทางโรงเรียนไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชเปนสื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนใหกับนักเรียนในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธนา ศรีพิจารณ 
(2548 : 88) ที่ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแอน
โทนี โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนตแอนโทนี จํานวน 300 คน ผลการศึกษา
พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และดานการจัดการและบริหารทั่วไป ดานวิชาการ ดานบุคลากร 
ดานกิจการนักเรียน ดานอาคารสถานที่ ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน สวนดานความสัมพันธ
ชุมชนผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และสายสวาท พันธอุดม (2548 : 118) ไดศึกษาความพึง
พอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการบริหารโรงเรียนมารีวิทย จังหวัดชลบุรี ปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคลากร ดาน
การบริหารงานทั่วไป อยูในระดับมาก สวนดานการบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลาง และเมื่อเรียงคะแนน
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เฉลี่ย ตามลําดับจากมากไปหานอยปรากฏผลดังนี้ ดานบริหารงานบุคลากร มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานทั่วไป และดานการบริหารงานงบประมาณตามลําดับ 

1.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร ดานบริหารงานงบประมาณ พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาการเรียนการสอนไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือการสนับสนุนชุดนักเรียนแกผูเรียนและ
การสนับสนุนชุดพละแกผูเรียน สวนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน และคุมคารวมกับผูปกครองและชุมชนไดรับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรพล ใจแสวงทรัพย 
(2548 : 81) ที่ไดศึกษาปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนราวัฒนวิทยา ก่ิงอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลุมตัวอยางจํานวน 309 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบวา ผูปกครองมีปจจัยในการตัดสินใจทุกดานอยูในระดับมาก ปจจัยที่มีคะแนนมากที่สุดไดแก ดาน
สภาพแวดลอม รองลงมาไดแก ปจจัยดานพฤติกรรมนักเรียน ดานการใหบริการนักเรียน ดานการใหความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และดานคาใชจายในการศึกษา ตามลําดับ และพบวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มี
ปจจัยในการตัดสินใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูปกครองที่มีรายไดตอเดือนของ
ครอบครัวตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจทุกดานไมแตกตางกัน 

1.3 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร ดานบริหารงานบุคคลพบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดี และเปนกันเองกับผูปกครองไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือผูบริหารและครูใชวาจาสุภาพและออนโยนกับนักเรียน ผูปกครองและบุคคลทั่วไป 
สวนครูมีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดี ไมหมกมุนในอบายมุข เชน การพนัน สุรา และยาเสพติดไดรับความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสายสวาท พันธอุดม (2548 : 118) ไดศึกษาความพึง
พอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการบริหารโรงเรียนมารีวิทย จังหวัดชลบุรี ปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคลากร ดาน
การบริหารงานทั่วไป อยูในระดับมาก สวนดานการบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลาง และเมื่อเรียงคะแนน
เฉลี่ย ตามลําดับจากมากไปหานอยปรากฏผลดังนี้ ดานบริหารงานบุคลากร มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานทั่วไป และดานการบริหารงานงบประมาณตามลําดับ 

1.4 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ผูปกครองมีความภูมิใจที่บุตรไดศึกษาในโรงเรียนนี้ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
รองลงมา คือโรงเรียนมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนและรับเขาเรียนในโรงเรียนเปนไปอยางทั่วถึง สวนสภาพ
อาคารเรียนและอาคารประกอบการตาง ๆ แข็งแรง มั่นคง สะอาด ปลอดภัยไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก          
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธิดาพร เหลาวิเศษกุล (2544 : 122) ไดศึกษาความคิดเห็นของ
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ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต พบวาความคิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงาน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยผูปกครองนักเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน โดยภาพรวมและรายดานการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริการหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการการเงิน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการบริหารงานอาคารสถานที่ไมแตกตางกัน ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพ
ใหบริการ รับจางทําการเกษตรและอาชีพรับราชการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเก่ียวกับการคาหรือทํางาน
บริษัท หรืออาชีพที่ตองใชวิชาชีพ มีความคิดเห็นตอการบริหารงานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็กในอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่วางไว โดยผูปกครองของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบล
บางจืด จังหวัดชุมพร ที่มี เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน และระดับที่ตางกัน มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
แตกตางกัน ทีพบวา การจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูและผูปกครองตาง
เห็นวาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนเปนไปใน ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวิท ระโหฐาน 
(2552 : 65-66) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาการมีสวนรวมของครูจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของสนิท ไทยกลา (2549 : 23) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เปรียบเทียบการมีสวนรวมบริหารงานวิชาการที่มีสถานภาพที่
แตกตางกัน ของขาราชการครู ผลการวิจัยพบวาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ขาราชการครูที่มีเพศแตกตางกัน         
มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาไมแตกตางกัน 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในอําเภอหลังสวน จังหวัดชมุพร จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการเปด โอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน ผูบริหารคํานึงถึงศักยภาพของบุคลากร             
ที่เหมาะสมกับภาระงานมากกวาคํานึงถึงประสบการณการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของทวิท ระโหฐาน 
(2552 : 65-66) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การมีสวนรวมของครู จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของประสิทธ ดุจดา (2546 : 84) ที่ไดวิจัยเร่ืองการมี
สวนรวมในการดําเนินงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 
ประสบการณ จะมากหรือนอยไมไดเปนสิ่งสําคัญ เพราะการคัดเลือกบุคลากรเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
ตาง ๆ ผูบริหารหรือหัวหนางานมุงที่จะคัดเลือกบุคลากรจากผูที่มีความรูความสามารถใหเหมาะสมกับงานมากวาที่
จะคํานึงถึงประสบการณ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภราดร พวงดี (2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมใน
การดัดสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สํานักงานการประถมศึกษา ก่ิงอําเภอเกาะ
จันทร จังหวัดชลบุรีผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา ก่ิงอําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี จําแนกประสบการณโดยรวม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีประสบการณตั้งแต 15 ปข้ึนไป มีสวนรวมในการบริหารงาน
มากกวาครู ที่มีประสบการณเทาคับหรือนอยกวา 15 ป และสอดคลองกับงานวิจัยของพิทักษ แพทยผล (2546 : 
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของ ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี พบวา การมีสวนรวมของครูที่มี
ประสบการณมากและครูที่มีประสบการณนอยในการตัดสินใจในการ บริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายดานมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ครู มีประสบการณมากมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการในการ
บริหารงานของผูบริหารมากกวาครูที่มี ประสบการณนอย 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี 

1. ดานบริหารงานวิชาการ ควรมีระบบการรายงานผลการเรียนของนักเรียนใหมีความชัดเจนและ
สม่ําเสมอ ใหความสําคัญกับการเรียนการสอนอยางจริงจัง ปริมาณการบานในแตละวันควรมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา สนับสนุนวัสดุการเรียนสมุดและหนังสือแกผูเรียน และนําเทคโนโลยีเขามาใชใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  

2. ดานบริหารงานงบประมาณ ควรมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินเปนมาตรฐาน จัดกิจกรรมเพื่อหารายไดมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา 
ตรวจสอบติดตามประเมินผล รายงานผล และความคุมคา พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดใหผูปกครองและชุมชนไดรับ
ทราบดวย 

3. ดานบริหารงานบุคคล ผูบริหารและครูควรมีความสัมพันธอันดีและเปนกันเองกับผูปกครองใสใจ
นักเรียนอยางใกลชิด มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การสอนนักเรียน และทําการสนุบสนนุพัฒนาบุคลากรให
มีโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อนํามาใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป 

4. ดานการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควรจัดประชุมผูปกครองนักเรียนตามวาระโอกาสตาง ๆ แจงขอมูล
ขาวสารผานนักเรียนถึงผูปกครองทุกคร้ังที่มีเร่ืองสําคัญ ควรมีการจัดสรรเวรยามใหมากข้ึน เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของสถานศึกษา และเพื่อใหผูปกครองมีความภูมิใจที่บุตรไดศึกษาในโรงเรียนนี้  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในดานอ่ืน ๆ เชน ดานการ
วางแผนของผูปกครองในการจัดการศึกษา ดานการติดตามประเมินของผูปกครองในการจัดการศึกษาผลเปนตน 
เพื่อประโยชนในการพัฒนาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรใหประชาชนทุกคนในชุมชนที่อยูใกลโรงเรียนที่ทําการศึกษาวิจัยไดมีสวนเปน
ประชากรและกลุมตัวอยางในการทําวิจัยดวย เนื่องจากโรงเรียนกับชุมชนตองอยูควบคูกัน 

3. ควรมีการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาดวยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการ
เก็บขอมูลแบบสัมภาษณ หรือสังเกตเพื่อใหเกิดความหลากหลาย 
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สภาพท่ีพึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 

Desirable Conditions of School Administration for the Enhancement of the Integrity 
for Boarders at Samoeng Pittayakom School under Secondary Educational Service 
Area Office 34 
 

ผูวิจัย   นิภาพร  ปุดหนอย 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ  สุภิสิงห  

สาขา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความ         
เข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 และ 2) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะแนวทางสําหรับการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็ม
แข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย นักเรียนพักนอนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จํานวน 145 คน     
กลุมตัวอยาง จํานวน 32 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 1) แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นที่ 0.87  
2) แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา  

 1. สภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนพักนอนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบวา โดยรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานสภาพแวดลอม ดานเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ  

 2. ขอเสนอแนะแนวทางสําหรับการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ไดแก 
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ควรจัดทําโครงการในการบริหารการจัดกิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนระบบ 
และครูควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมใหแกนักเรียนพักนอนอยางตอเนื่อง  

 
คําสําคัญ : สภาพที่พึงประสงค, การบริหารโรงเรียน, ความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม , นักเรียนพักนอน 
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Abstract 
These objectives of research were 1) to study the desirable conditions of school 

administration for the enhancement of the integrity for boarders at Samoeng Pittayakom 
school under Secondary Educational Service Area Office 34, 2) to propose the suggestions 
involving school administration for the enhancement of the integrity for boarders at 
Samoeng Pittayakom school under Secondary Educational Service Area Office 34. The 
population consisted of 145 boarders who were staying at Samoeng Pittayakom School and 
the sample consisted of 32 boarder students. The tools used for collecting data were a 
questionnaire and a semi-structured interview. The reliability of the questionnaire was 0.87. 
The statistical analysis included frequency, percentage, mean, and standard deviation.  
The results of this study were as follows: 

1. Regarding the desirable conditions of school administration for the enhancement 
of the integrity for boarders at Samoeng Pittayakom School under Secondary Educational 
Service Area Office 34 in 4 aspects were overall at a high level. When consideration from 
high to low were as follows: environmental conditions, followed by technology and 
communication, social, and economy, respectively 

2. Regarding the proposal guidelines for school administration for the enhancement 
of the integrity for boarders at Samoeng Pittayakom school under Secondary Educational 
Service Area Office 34, there should be a project to manage activities to promote the 
integrity of the boarders. systematically. In addition, teachers should continue to organize 
activities that promoted integrity for students. Moreover, all sections, school and other 
organizations should participate for moral promotion project of boarders.  
 
Keywords : Desirable Conditions, School Administration, Integrity, Boarders 
 

บทนํา 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560: 12) ไดกลาวถึง แผนการศึกษาแหงชาติ 2560-2579 ที่มี
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 3) เพื่อพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายได
ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง การดูแลชวยเหลือและพัฒนานักเรียนกินนอน การจัดหอพัก
สําหรับนักเรียนมีการจัดการในหลายรูปแบบ แตรูปแบบของการจดัหอพกัที่เหมาะสม กับโรงเรียนทเปนสถานศึกษา 
คือ การจัดหอพักเปนศูนยศึกษาและที่พกัอาศัย (Living-Learning Center) เพื่อชวยใหนักเรียนมีความพรอมในการ
เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ตามหลักสูตร  
 ดังที่ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2559: 124) 
ที่ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหสถานศึกษาจายหรือ จัดหาอาหารใหแกนักเรียนประจําพักนอนโดยสามารถเลือก
วิธีดําเนินการได ดังนี้ 1) จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร หรือจางเหมาทําอาหาร โดยใหดาํเนินการตามระเบียบสาํนกั 
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นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 2) จายเปนเงินสดใหนักเรียน โดยใหสถานศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย 3 คน รวมกัน จายเงินโดยใชใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐาน เงื่อนไขการใชจาย
งบประมาณ เฉพาะคาอาหารนักเรียนเทานั้น รายจายอ่ืนๆ โรงเรียนตองรับผิดชอบ เชน มีผูบริหารโรงเรียน ทาน
หนึ่ง ไดสอบถามเก่ียวกับการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐานในเร่ือง
ตางๆ ดังนี้ (สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559: 78) 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตางๆ จะมีภารกิจงานหรือกรอบงานที่เหมือนกัน แตมีโรงเรียนที่จัดการศึกษา
นอกเหนือภารกิจหลักประจํา ยอมตองใชเงินงบประมาณในการจัดการศึกษา ใหนักเรียนมาพักนอนประจําอยูที่
โรงเรียน ดังนี้ 1) งบประมาณคาสาธารณูปโภค คาไฟฟา คาน้ําประปา เนื่องจากโรงเรียนรับเด็กพักนอนจาก
นักเรียน ที่มาจากเด็กดอยโอกาสที่อยูตามแนวภูเขาตางๆ ของภาคเหนือ เพราะทางโรงเรียนตองแบกรับภาระ
คาใชจาย ตางๆ ใหนักเรียนฟรีทุกดาน งบประมาณรายหัวที่ไดรับเทากับโรงเรียนปกติทั่วไป แตทางโรงเรียนตอง 
รับผิดชอบดูแลนักเรียนที่อยูประจําตลอดเปดภาคเรียนทั้งเสาร-อาทิตย ทางสํานักงานเลขาธิการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ควรจัดงบประมาณเพิ่มเติม ใหโรงเรียนพิเศษเหลานี้เพิ่มข้ึน 2) ครูประจําหอพัก เนื่องจากโรงเรียนที่ผม
บริหารอยูไดรับความเมตตาจาก กงสุลใหญญี่ปุน จัด งบประมาณใหสรางหอพักนักเรียนพรอมครุภัณฑหอพัก (เตียง 
ที่นอน หมอน ผาหม ตูเก็บสิ่งของสําคัญ)  
 จากเอกสารอัดสําเนา คูมือการบริหารหอพักนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม (นิภาพร ปุดหนอย, 2561: 
2) ไดกลาวถึง คุณสมบัติของนักเรียนพักนอนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสะเมิง
พิทยาคม ที่มีที่อยูไกลจากโรงเรียน ในระยะทาง 40 กิโลเมตรข้ึนไป หรือนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมที่มีฐานะ
ยากจน หรือนักเรียนที่ไมมีผูปกครองดูแล หรือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการกระทําความผิด ใหสามารถเขามา
อยูในหอพักนักเรียนไดเพื่อปรับพฤติกรรม ทั้งนี้ตองผานความเห็นชอบจาก หัวหนางานนักเรียนพักนอน หัวหนา
กลุมงานกิจการและพัฒนานักเรียน และผูอํานวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมดวย 
 สวน ณรี สุสุทธิ (2557: 52) ไดกลาวถึงเด็กพักนอนวา ไมใชเด็กพัก นอนที่พักอาศัยในโรงเรียนใหญๆ ตาม
สังคมเมือง หรือชนบททั่วไปแตจะเปนเร่ืองราวของเด็กพักนอนในปาเขา ที่จะตองรอนแรมขามน้ําขามเขาหลายลูก
เพื่อที่จะมาเรียนหนังสือ และแสวงหาความรูใหกับตัวเอง โดยถูก ปลูกฝงในทัศนคติที่วา การศึกษาคงชวยใหอนาคต
ดีข้ึนกวาที่เปนอยู หรือในภายภาคหนาจะไดไมตองลําบาก เหมือนพอแมผูปกครอง จะดวยเหตุผลใดก็ตามเด็ก ๆ 
พักนอนเหลานี้ ควรที่จะไดรับการดูแลอยางใกลชิด เด็กๆ บานไกลก็แบงออกเปนหลายประเภทดวยกัน โดยแบง
ตามแหลงที่พักอาศัยของเด็กนักเรียน ดังนี้ เด็กที่พักอาศัยในหอพักของโรงเรียน โรงเรียนหลายโรงเรียนจําเปนที่
จะตองมีอาคารพักนอนสําหรับรองรับ เด็กบานไกล เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ สําหรับเด็กพักนอน สอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ใหความสําคัญในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน โดยใหนําพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทุกรัชกาล หลักคําสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเปนไทยมาสรางสรรค
สังคมไทยใหเกิดความเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมผานกลไก ประชารัฐของรัฐบาลเพื่อสรางพลังการทํา
ความดีเพื่อชาติของประชาชนในทุกภาคสวนของสังคมไทย อันจะสงผลใหการพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งดาน
วัตถุและจิตใจตามแนวคิด“คุณธรรม นําการพัฒนา” พรอมที่จะกาวไปสูสังคมแหงคุณธรรมตามยุทธศาสตรชาติ 20 
ป โดยใหสังคม เกิดความเขมแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสรางสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากขางใน” 
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จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือควบคูกับระบบเศรษฐกิจ
เกิดความมั่งค่ังเขมแข็งดวยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564: 5) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 1) วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมในสังคมไทย 2) สรางความเขมแข็ง ในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปน
เอกภาพ 3) สรางเครือขายความรวมมือ ในการสงเสริมคุณธรรม และ 4) สงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดาน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อใหเปนกลไกสําคัญของรัฐในการแกไขปญหาวิกฤตคุณธรรม
ของคนในชาติสรางความสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจใหประเทศชาติและประชาชนมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน
โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมนําไปปฏิบัติ (แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564: 2) 
ตองเปนสํานักงาน 
 ฉะนั้น ผูวิจัยในฐานะหัวหนางานนักเรียนพักนอนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมจึงมีความสนใจในการศึกษา
สภาพที่พึงประสงค และจัดทําขอเสนอแนะแนวทางสําหรับของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทาง
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
เพื่อเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน ใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมใน
นักเรียนพักนอนที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และมีคุณภาพ และเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม และเติบโตไปเปน
พลเมืองที่ดีของชาติไทย และพลเมืองที่ดีของโลกตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  

2. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะแนวทางสําหรับการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนพักนอนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  

  
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ ไดศึกษา การบริหารการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนพักนอน 
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งการดําเนินการบริหารการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมธรรม
ของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผูวิจัยไดอางอิงจาก
ประภาพร จันทรัศมี (2559: 175-176) ที่ไดศึกษาสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความ
เข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา 4 ดาน และปรับใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนพัก
นอนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ไดแก 

 1. ดานสภาพแวดลอม  
 2. ดานสังคม  
 3. ดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 4. ดานเศรษฐกิจ 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และ 2) เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะแนวทางสําหรับการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพัก
นอนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 จํานวน 32 คน เลือกจากนักเรียนพักนอนที่อยูในกลุมเสี่ยงดานพฤติกรรม 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อ
เสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่ผูวิจัยสรางเอง โดยปรับจากแบบสอบถามของ โดยเปนแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการและแบบมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับเก่ียวกับสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความ
เข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 โดยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 28 ขอ  

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเก่ียวกับสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสราง
ความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง จํานวน 32 ฉบับ โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกและ
ขอรับคืนดวยตนเอง 

 3. นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนนําไปวิเคราะห 
 4. ดําเนินการสัมภาษณ ตามแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 
 5. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทาง
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
ใชสถิตดิังนี้  
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 ตอนที่ 1 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพที่พึงประสงคของการบริหาร
โรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยการหาคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป แลวแปลความหมายของคะแนนตามความคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2560: 121) แลวนํามา
เสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

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

 ตอนที่ 2 วิเคราะหคําตอบของผูใหขอเสนอแนะ  
 

ผล/สรุปการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความ           
เข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 แสดงในตาราง ดังนี้  

 
ตารางคาเฉลี่ยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความ         

เข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34  

สภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียน 

เพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม �� S.D. ระดับ 

1. ดานสภาพแวดลอม 4.37 0.99 มาก 
2. ดานสังคม 3.92 0.83 มาก 
3. ดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร 4.35 0.65 มาก 
4. ดานเศรษฐกิจ 3.83 0.71 มาก 

                           รวม 4.02 0.81 มาก 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา สภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทาง
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
โดยรวมทั้ง 4 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x�=4.02, S.D.=0.81) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับมาก คือ ดานสภาพแวดลอม (x�=4.37, S.D. =0.99) รองลงมา คือ ดานเทคโนโลยี
และการสื่อสาร มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก (x�=4.35, S.D.=0.65) ดานสังคม มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก (x�=3.92, 
S.D.=0.83) และและดานเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในระดับมาก (x�=3.83, S.D.=0.71)  
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สรุปผลการศึกษา  
 1. สภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบดวย 4 ดาน 
พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานสภาพแวดลอม 
ดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ  

 2. ขอเสนอแนะแนวทางสําหรับโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
พักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ควรมีโครงการในการบริหาร
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนพักนอน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนระบบ และครูควร
จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมใหแกนักเรียนพักนอนอยางตอเนื่อง อีกทั้งภาคสวน ควรมีสวนรวมในการจัดโครงการ
สงเสริมคุณธรรมใหกับนักเรียนพักนอน  
 

อภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความ

เข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบดวย 4 ดาน พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก ดานสภาพแวดลอม ดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ 
แตกตางจากประภาพร จันทรัศมี (2559: 175-176) ที่ไดศึกษาสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อ
เสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา 5 ดาน ทุกดานโดยรวม อยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิริยา ศรีวิเชียร (2557: 19) ที่วา การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตองดําเนินการ
พัฒนารวมกันทั้งระบบในโรงเรียน ผูที่เก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ไดแก ผูบริหาร 
ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งการบริหารโครงการสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนพักนอนโรงเรียนสะ
เมิงพิทยาคม ทั้ง 4 ดาน กลาวคือ ดานสภาพแวดลอม ดานสนับสนุน ดานการบริหาร และดานการมีสวนรวมจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม ผานการจัดทําโครงการในแตละดาน และ
สอดคลองกับซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ กันศิริ, ยุภาดี ปณะราช, และไพรินทร เหมบุต (2560: 32) 
พบวา สภาพการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก
ข้ันตอนที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การตั้งองคกรนักเรียน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมในหลักสูตร และนอยที่สุด คือ 
การประเมินผล สวนปญหาการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู          
ในระดับมาก ข้ันตอนที่มีคาเฉลี่ยมากที่คือ การตั้งองคกรนักเรียน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมในหลักสูตรและการ 
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และนอยที่สุดคือ การสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน รวมทั้งสอดคลองกับ
นายิกา จันทรยิหวา (2560: 51-52) ไดศึกษารูปแบบการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา สภาพการณปจจุบันในการพัฒนาการสงเสริม
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1           
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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2. ขอเสนอแนะแนวทางสําหรับโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
พักนอน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ควรมีโครงการในการบริหาร
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนพักนอน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนระบบ และครูควร
จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมใหแกนักเรียนพักนอนอยางตอเนื่อง อีกทั้งภาคสวน ควรมีสวนรวมในการจัดโครงการ
สงเสริมคุณธรรมใหกับนักเรียนพักนอน สอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญนภา ลายน้ําเงินและไกรวิชญ ดีเอม (2559: 
291) ที่เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีดังนี้ 1) ดานการวางแผน ควรสํารวจความตองการ กําหนดวัตถุประสงคใน 
การใชสื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยีอยางชัดเจน สรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของขอมูล
สารสนเทศ เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 2) ดานการ
ปฏิบัติงาน ควรมี การประชุมเพื่อมอบหมายผูรับผิดชอบ กําหนดการดําเนินการตามนโยบายในการดาํเนินงานอยาง
ชัดเจน น า นโยบายไปใชตามที่กําหนด จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 3) ดานการติดตาม
ประเมินผล ควร มีการอภิปรายผลการประเมินการใชนโยบายในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน         
มีกระบวนการ ตรวจสอบการประเมินผลตามโครงสรางการบริหารงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนอยาง
เปนระบบ 4) ดานการปรับปรุงแกไข ควรจัดประชุมบุคลากร กําหนดโครงสราง นําผลการประเมินการจัดกิจกรรม
ภายนอก สถานศึกษามาปรับปรุงแกไข น าขอสรุปการนําผลการติดตามการจัดทําขอมูลสารสนเทศมาหาแนวทาง
ในการพัฒนา 
 

ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 โรงเรียนควรมีโครงการในการบริหารการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนพักนอน
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมอยางเปนระบบ  

1.2 ครูควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมใหแกนักเรียนพักนอนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
อยางตอเนื่อง  

1.3 องคกรภายนอกสถานศึกษา ควรมีสวนรวมในการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมใหกับนักเรียนพักนอน
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาการเสริมสรางความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพักนอนในทุกดาน 
เพราะปจจุบันมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มข้ึน 

2.2 ควรทําการวิจัยแบบมีสวนรวมของนักเรียนพักนอน ใหนักเรียนพักนอนมีสวนรวมในการเสนอกิจรรม 
เพื่อสงเสริมคุณธรรมที่พวกเขาสนใจ  

2.3 ควรมีการศึกษาเชิงทดลอง โดยควรจัดคาบจริยธรรม ในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม สําหรับ
นักเรียนพักนอนที่มีความเสี่ยงในพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
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ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครโูรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 
 
The Relationship between School Administrator’s Administrative Behavior and Job 
Satisfaction of Teachers in Phrae Municipal School 
 
ผูวิจัย นุจรินทร  พงศศิริวรรณ 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  บุญรอด 

ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองแพร จังหวัดแพร และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร ปการศึกษา 2561 จํานวน 250 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 5 โรงเรียน โดย
การเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie, R.V. & Morgan) ไดกลุมตัวอยาง 152 คน โดยวิธีกําหนดสัดสวน
ดวยวิธีการสุมอยางงาย ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น .958 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
ผลการวิจัยพบวา  

1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และทุกดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ
คือ ดานการเปนผูนํา รองลงมาไดแก ดานการจูงใจ ดานการตัดสินใจ ดานการควบคุมการปฏิบัติงานดานการ
ติดตอสื่อสาร และดานการกําหนดเปาหมาย ตามลําดับ 

2. ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร มีความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความกาวหนา รองลงมาไดแก 
ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จของงาน ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา และดาน
สภาพการทํางาน 

3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมากที่สุด (r = 0.869) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญเก่ียวกับสภาพแวดลอมและเคร่ือง
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน อาคารสถานที่ หองทํางาน และอ่ืน ๆ ใหมีความสะดวกสบาย ตลอดจนมี
วัสดุ อุปกรณเพียงพอและสะดวกที่จะนํามาใชงาน ควรมีการเสริมสรางความพึงพอใจในองคการ สงเสริมสนับสนุน
เร่ืองสวัสดิการตาง ๆ ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ยังอยูในระดับต่ําสุด เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จขององคกรตอไป 

 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา/ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
 
Abstract 

This research Its objectives are 1) to study the administrative behavior of the 
executives of the executives Educational institutions under Mueang Phrae Municipality, 
Phrae Province, 2) to study job satisfaction of teachers in schools under Mueang Phrae 
Municipality, Phrae Province, and 3) to study the relationship between administrative 
behavior of school administrators and satisfaction. The performance of school teachers in 
Phrae Municipality, The population used in this research was 250 school teachers from 
Phrae Municipality in the academic year 2018, from a total of 5 schools, by opening the 
tables of Krejcie and Morgan (Krejcie, RV & Morgan). 152 people by proportional 
selection method using simple random method questionnaires were used to collect data with 
confidence. 958 statistics used in data analysis were mean, standard deviation. And the 
Pearson product moment correlation coefficient. 
The research found that :  

1. Administrative behavior of school administrators Schools in Mueang Phrae 
Municipality, Phrae Province, in general, are in the high level. And when considered in each 
aspect, it was found that the aspect with the highest mean was, namely leadership Followed 
by motivation, decision making Operational control Communication And targeting 
respectively. 

2. The teachers in the schools under the Phrae Municipality, Phrae Province 
were satisfied with their work performance. The overall picture is in a high level. And when 
considered in each aspect, it was found that the aspect with the highest mean was Progress 
Followed by Respect Responsibility The success of the job In the way of governing And 
working conditions. 

3. The administrative behaviors of school administrators and job satisfaction of 
teachers in schools under Mueang Phrae Municipality, Phrae Province were positively 
correlated at the highest level (r = 0.869) with statistical significance. At 0.01 level 

Suggestions from the research found that school administrators should give 
importance to the environment and operational facilities such as buildings, locations, 
offices, etc. to be comfortable. As well as having materials Sufficient and convenient 
equipment to be used There should be satisfaction in the organization. Promoting welfare 
services as well as job security at the lowest level. In order to increase job satisfaction 
Which will affect the success of the organization further. 

 
Key Word (s) : Administrative behavior of school administrators./ Satisfaction in the 

performance of teachers. 
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บทนํา 
การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตในปจจุบันการศึกษาถูกมองวายังไมประสบ

ผลสําเร็จในการพัฒนาคนเทาที่ควร เพราะสิ่งที่คนเราทําแลวไมประสบความสําเร็จ จะถูกมองวาคนไมมีคุณภาพ 
และคุณภาพของคนก็เกิดจากคุณภาพการศึกษา จากสภาพปญหาการศึกษาดังกลาว ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอทุก
ภาคสวนในสังคม ถาจะมองในระดับสถานศึกษาแลวบุคคลที่เปนกลไกสําคัญและมีสวนตองรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา คือ ผูบริหารโรงเรียนกับครูผูสอน เพราะการบริหารจัดการศึกษาจะประสบความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพคนไดนั้น ยอมตองการผูบริหารที่มีคุณภาพ มีทักษะที่เหมาะสม ความสําเร็จในผลงานมีความสัมพันธกับ
ความสามารถของผูบริหาร พฤติกรรมของผูนําเปนสิ่งสะทอนใหเห็นลักษณะการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้นวามี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพียงใด ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปญหา
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาสวนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริหารของสถานศึกษา การบริหาร
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายนั้น ผูบริหารตองแสดงพฤติกรรมการบริหารออกมาไดอยางเหมาะสม ซ่ึงตองใชทั้ง
ศาสตรและศิลปประกอบกันเพื่อใหผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงานยอมรับและรวมปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่วางไว ดังที่ เรนซิส ไลเคิรท (Rensis Likert, 1961 อางถึงใน สุพจน วิชัยศรี, 2550 : 12)             
ไดศึกษาวิจัยพบวา การจัดองคการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพที่ใชบริหารแลวจะไดทั้งงานและน้ําใจคนนั้นตองเกิด
จากองคประกอบของการบริหารสําคัญ 6 ประการ กลาวคือแบบการบริหารใดมีประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยูกับ
ลักษณะการปฏิบัติหรือสภาพการจัดองคการบริหารขององคประกอบตอไปนี้คือ 1) การเปนผูนํา (leadership) 2) 
การจูงใจ (motivation) 3) การติดตอสื่อสาร (communication) 4) การตัดสินใจ (decision making) 5) การ
กําหนดเปาหมาย(goal setting) และ 6) การควบคุมการปฏิบัติงาน (control) เพราะฉะนั้นภารกิจหลักทั้ง 6 งาน
ของโรงเรียนจะดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดนั้น ผูบริหารจําเปนตองแสดงพฤติ
กรรมการบริหารใหเหมาะสมกับงานทั้ง 6 งาน เพื่อนําพาโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน บรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวอยางสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับ สันติ บุญภิรมย (2552 : 230) ไดกลาววา ภาวะผูนําเปนบุคคลที่มี
บทบาทแตกตางไปจากสมาชิกคนอ่ืนภายในกลุมและมีความสําคัญในการนําพาใหกลุมไดบรรลุผลสําเร็จ และ
องคประกอบที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพของหนวยงานอีกอยางหนึ่งก็คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ใน
การปฏิบัติงานโดยทั่ว ๆ ไป ผูปฏิบัติงานจะเกิดความรูสึกพึงพอใจในการทํางานและเต็มใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายไดก็ตอเม่ืองานนั้นใหผลประโยชนตอบแทนทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ สามารถตอบสนองความ
ตองการข้ันพื้นฐานของงานได เพราะความตองการดังกลาวนี้เปนพลังผลักดันใหมนุษยเราตองตอสูดิ้นรน ดังเชนที่ ลิ
เคิรท (Likert อางอิงใน วศิน พลนาว,ี 2540 : 2) ไดกลาวไววาประสิทธิภาพขององคกรอาจจะพจิารณาจากความพึง
พอใจของสมาชิกในหนวยงานนั้นได โดยทั่วไปความพึงพอใจในการทํางานของคนนั้นไมไดข้ึนอยูกับปจจัยใดปจจัย
หนึ่งโดยเฉพาะ บางคร้ังก็เนื่องจากสาเหตุเดียว แตบางคร้ังพบวามีปจจัยหลายอยางผสมผสานกัน และมีผลเชื่อมโยง
กัน การที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากหรือนอยข้ึนอยูกับสิ่งจูงใจ การจูงใจที่ถูกตองจะเปนเคร่ือง
ดึงดูดความรูสึกและจิตใจของบุคคล อันนําไปสูความสําเร็จของผลงานที่มีประสิทธิภาพขององคการ และสอดคลอง
กับ ทฤษฎีความตองการความคาดหวังของวรูม (Vroom’s Expectancy Theory) (อางถึงใน พิสมัย สงจันทร, 
2549 : 29 - 31) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงแรงจูงใจวา เปนความสามารถของบุคคลที่มีตอการทํางานของคนและ
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ผลลัพธที่ตนไดรับจากการทํางาน วรูมเชื่อวาพฤติกรรมของคนเปนผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหวางทางเลือกตางๆ 
และการเลือกพฤติกรรมเหลานั้นจะเปนระบบที่มีความสัมพันธกับกระบวนการทางจิต อันไดแก การรับรู ความเชื่อ
และความพยายามสูงสุด ในการชวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงคซ 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน การจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จจะตองเก่ียวของกับผูรวมงานและคนหมูมาก 
เปาหมายการจัดการศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับพฤติกรรมผูนําในการบริหารสถานศึกษา และอีกสวน
หนึ่งคือครูผูสอน เพราะฉะนั้น ทั้งพฤติกรรมของผูบริหารและความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา มีผล
ตอประสิทธิภาพขององคกรหรือหนวยงาน หากหนวยงานใดผูบังคับบัญชามีพฤติกรรมไมเหมาะสม ประสิทธิภาพของ
หนวยงานก็จะลดลงตามไปดวย จึงเปนปญหาที่นาศึกษาวาพฤติกรรมผูบริหารมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาหรือไม และพฤติกรรมแบบใดที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชามากที่สุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ผลที่ไดจากการ
วิจัยในคร้ังนี้ จะเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงพฤติกรรมให
เหมาะสมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จงัหวดัแพร 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 
 
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 

ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert. 1967 : 6 – 7 อางถึงในชัยยุทธ แกวบัวสา, 2551 : 17) และแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดและทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซ
เบอรกและคณะ (Herzberg and others. 1967 : 3 – 139 อางถึงกุลรัศมิ์ สิริกรวุฒิพงศ. 2553 : 48-51) นํามา
สังเคราะหและสรุปเปนกรอบแนวคิด ดังนี ้
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

1.1 ดานการเปนผูนํา 
1.2 ดานการจูงใจ 
1.3 ดานการติดตอสื่อสาร 
1.4 ดานการตัดสินใจ 
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1.5 ดานการกําหนดเปาหมาย 
1.6 ดานการควบคุมการปฏิบัตงิาน 

2. ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของครู ประกอบดวย 
2.1 ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา 
2.2 ดานความกาวหนา 
2.3 ดานการยอมรับนับถือ 
2.4 ดานความรับผิดชอบ 
2.5 ดานสภาพการทํางาน 
2.6 ดานความสําเร็จ 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมคุณภาพ แบบสํารวจ
ความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสรางแบบสอบถาม 
3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ปการศึกษา 

2561 จํานวน 250 คน 
กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ปการศึกษา 2561 

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชวิธีเปดตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie, R.V. & Morgan, 1970 : 
607 – 610) โดยวิธีกําหนดสัดสวนดวยวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 152 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ลักษณะ
แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยคําถาม
เก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 6 ดาน จํานวน 36 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครู 6 ดาน จํานวน 36 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา 
(Rating scale) 5 ระดับ 
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โดยมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ ดังน้ี 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) 

หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต 0.67 – 1.00 

6. นําเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางไดแกครูในโรงเรียนเทศบาลเมืองแพร 
จังหวัดแพร จํานวน 30 คน แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคา
ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) เพื่อหาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม 
ทั้งฉบับ ไดคาความเที่ยงเทากับ .958  

7. นําเคร่ืองมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จทางสังคมศาสตร โดยแบงออกเปน 3 ตอน 
และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตารางประกอบความเรียงตามลําดับ ดังนี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองแพร จังหวัดแพร โดยใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร 
จังหวัดแพร โดยใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา กับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรโดยหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Product – moment correlation coefficient) 
ผล/ สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร โดยใชกลุมตัวอยางในการศึกษา
จํานวน 152 คน พบประเด็นสําคัญสามารถนํามาสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร           
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และทุกดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ดานการเปนผูนํา ( X  = 4.23, SD = 0.61) รองลงมาไดแก ดานการจูงใจ ( X  = 4.17, SD = 0.57) ดานการ
ตัดสินใจ ( X  = 4.16, SD = 0.59) ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ( X  = 4.15, SD = 0.62) ดานการติดตอสื่อสาร   
( X  = 4.15, SD = 0.58) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการกําหนดเปาหมาย ( X  = 4.13, SD = 0.64) 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด
เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร โดยภาพรวม 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร X  SD ระดับ 
ดานการเปนผูนํา 4.23 0.61 มาก 
ดานการจูงใจ 4.17 0.57 มาก 
ดานการติดตอสื่อสาร 4.15 0.58 มาก 
ดานการตัดสินใจ 4.16 0.59 มาก 
ดานการกําหนดเปาหมาย 4.13 0.64 มาก 
ดานการควบคุมการปฏิบัตงิาน 4.15 0.62 มาก 
โดยภาพรวม 4.17 0.56 มาก 

 
2. ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความกาวหนา ( X  = 4.15, SD = 0.54) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความกาวหนา ( X  = 4.24, SD = 0.54) 
รองลงมาไดแก ดานการยอมรับนับถือ ( X  = 4.22, SD = 0.53) ดานความรับผิดชอบ ( X  = 4.18, SD = 0.58)          
ดานความสําเร็จของงาน ( X  = 4.17, SD = 0.55) ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา ( X  = 4.08, SD = 0.65) และ
ดานสภาพการทํางาน ( X  = 4.02, SD = 0.75) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ในภาพรวม 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู X  SD ระดับ 

1. ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา 4.08 0.65 มาก 
2. ดานความกาวหนา 4.24 0.57 มาก 
3. ดานการยอมรับนับถือ 4.22 0.53 มาก 
4. ดานความรับผิดชอบ 4.18 0.58 มาก 
5. ดานสภาพการทํางาน 4.02 0.75 มาก 
6. ดานความสําเร็จของงาน  4.17 0.55 มาก 

โดยภาพรวม 4.15 0.54 มาก 
 

3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมากที่สุด (r = 0.869) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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อภิปรายผล 
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ในภาพรวม

อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยยุทธ แกวบัวสา (2551 : 154 - 162) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรม การบริหารของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ตาม ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ศุภชัย ขาวพา (2554 : 100 – 103) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูที่มีตอ
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความพึง
พอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร            
ในภาพรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประภาพร เจริญศิริ (2556 : 107 – 112) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธของพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษา
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานมีพฤติกรรมผูนําปฏิบัติอยูในระดับ 
“มาก” คือ ดานพฤติกรรมผูนําแบบมิตรสัมพันธ ดานพฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธ และดานพฤติกรรมผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจากผลการวิจัยที่พบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสวนใหญกอนที่จะไดตํารงตําแหนง จะตองผานการฝกอบรม เพื่อใหมี
ความรูความสามารถและพฤติกรรมตามเกณฑที่มาตรฐานที่คุรุสภากําหนดไว โดยเนนถึงคุณลักษณะที่ครอบคลุมพฤติ
กรรมการบริหารทั้งหมดทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการเปนผูนํา ดานการจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการกําหนด
เปาหมายและดานการควบคุมการปฏิบัตงิาน และหลังจากผานการฝกอบรมแลวจะตองผานการคัดเลือกโดยการสอบ
เพื่อใหไดผูบริหารที่มีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนผูบริหาร นอกจากนี้ระหวางการดํารง
ตําแหนงผูบริหารก็จะไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนอยางตอเนื่อง เชน            
การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา ทําใหผูบริหารไดพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีการปรับตัว ปรับพฤติกรรม 
ใหสอดคลองกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา เศวตกาญจน 
(2552 : 77 – 78) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต1 การวิจัยพบวา ครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู
ในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของประภาพร เจริญศิริ (2556 : 107 – 112) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธของ
พฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมและราย
ดาน พบวา ครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 3 ลําดับแรก คือ 1) ดานความรับผิดชอบ 2) ดานลักษณะของงาน         
3) ดานความสําเร็จของงานและคาเฉลี่ยมากลําดับสุดทายคือดานสภาพการทํางาน จากผลการวิจัยพบวาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก            
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เมื่อพิจารณารายดานพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานความกาวหนา อาจเนื่องมาจากปจจุบันครูไดรับการพัฒนาตนเอง
ดานความรู ความสามารถ ไดรับการสงเสริมดานวิทยฐานะ ทําใหมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน กอเกิดความรูสึกที่ดี         
มีความศรัทธาตอการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความพึงพอใจตองานที่ไดรับมอบหมายจนทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาไดอยางมีความสุข และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดาน
สภาพการทํางาน อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาสวนใหญเปนสถานศึกษาที่มีการกอตั้งมานาน อาคารสถานที ่
สิ่งกอสรางภายในสถานศึกษามีความชํารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และไมไดมีการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ หองเรียน ระบบไฟฟา และอ่ืน ๆ ทําใหบรรยากาศในการทํางานลดลง มีสิ่งอํานวยความสะดวกไม
เพียงพอตอความตองการของครูแตละคน ซึ่งก็มีสวนทําใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูลดลง 

3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน           
ในสังกัดเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร มีความสัมพันธกันอยูในระดับมากที่สุด (r = 0.869) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาพร เจริญศิริ (2556 : 107 – 112) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ
ของพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธของพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมพบวามีความสัมพันธกันทางบวก โดยอยูในระดับสูงมาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ เชียงแพง พรวิไสย (2556 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดแผนก
ศึกษาและกีฬา ประจําจังหวัดอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยัปรากฏดงันี้ ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมของผูบริหารกับความพึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬา
จังหวัดอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมพฤติกรรมของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูไมมีความสัมพันธกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานมุงการทํางาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดานคาตอบแทน           
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนดานการมุงความสัมพันธ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ดานความรับผิดชอบที่ไดรับ และดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสัมพันธกันอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะเมื่อครูรับรูวาผูบริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะเปนผูบริหาร และมีความพยายามที่จะสงเสริม สนับสนุนใหครูมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ครูจึงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เปนผลใหการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว เมื่อพิจารณารายคู พบวา ตัวแปรคูที่มีความสัมพันธกัน
สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 1) ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน กับดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารสถานศึกษาแสดงใหเห็นถึงการควบคุมการปฏิบัติงานโดยมีการติดตามและตรวจสอบโดยวิธีการที่ถูกตอง 
เหมาะสมและเปนธรรม มีการใหขอมูลในการควบคุมหรือตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหา 
ใหขอเสนอแนะมากกวาตําหนิหรือลงโทษ มีการกําหนดใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานและนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนางาน โดยการแสดงออกของผูบริหาร
สถานศึกษาดังกลาวทําใหครูมีความรูสึกวาผูบริหารเปดโอกาสใหไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการทํางานในสถานศึกษา ที่มีผูบริหารคอยใหคําแนะนําชวยเหลือในการปฏิบัติงานเสมอ มีความเห็นอกเห็น
ใจและเขาใจสภาพปญหาในการทํางานของครู สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรงค ศรีเฮงไพบูลย (2548) ศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอศรีประจันต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
1 พบวา พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะในการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ผูบริหารไดกําหนดสายงานการบังคับบัญชาไวและใชในการบริหารงานโรงเรียน เมื่อประสบปญหา
ระหวางการปฏิบัติงาน ผูบริหารแกไขโดยการใหขอเสนอแนะมากกวาการตําหนิหรือลงโทษ และผูบริหารสราง
แรงจูงใจใหแกผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานดวยวิธีการใหกําลังใจ 2) ดานการกําหนดเปาหมาย กับดานวิธีการ
ปกครองบังคับบัญชา ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาแสดงใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาทุกคนมีความสําคัญ
ตอการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย มีการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษาไดชัดเจนและวางแนวทางการปฏิบัติที่
เปนไปไดเพื่อนําไปสูความสําเร็จ ทําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติตามไดอยางราบร่ืน เกิดความรูสึกพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนด รูสึกมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางาน รูสึก
วาตนเองมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายสงผลใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ 
เกษม โพธิ์ทอง (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 – 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี พบวา พฤติกรรมดานการ
กําหนดเปาหมายอยูในระดับมาก อาจะเปนเพราะผูบริหารเปดโอกาสใหครูรวมแสดงความคิดเห็นในการกําหนด
เปาหมายของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เปาหมายมีความสัมพันธกับความตองการของ
สถานศึกษาและครูภายในสถานศึกษาและผูบริหารใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายทุกคร้ังเม่ือมีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน 3) ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน กับดานสภาพการทํางาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร
สถานศึกษามีการวางแผนควบคุมงานทุกระดับ มีการสะทอนใหเห็นสภาพและความตองการของงาน เห็นวางานอะไร
ที่จะตองปฏิบัติจัดทํา และนําไปสูการแกไขที่ถูกตอง มีการสนับสนุนดานสภาพการทํางาน ทําใหครูไดปฏิบัติงานใน
สถานที่ที่มีการใชเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน สภาพของโรงเรียน หองทํางาน ชวยสงเสริมใหครูอยาก
ทํางาน มีหองเรียน หองปฏิบัติการที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน สงผลใหครูปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญเก่ียวกับสภาพแวดลอมและเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เชน อาคารสถานที่ หองทํางาน และอ่ืน ๆ ใหมีความสะดวกสบาย ตลอดจนมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอและ
สะดวกที่จะนํามาใชงาน 

2. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษามากข้ึน 
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับทั้งงาน บุคลากร และการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหนวยงานที่

เก่ียวของจึงควรนําผลการวิจัยที่สะทอนถึงพฤติกรรมในระดับมาก มาเปนแนวทางในการพัฒนาและสรางสรรค
ผูบริหารที่มีคุณภาพตอไป 
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4. ควรมีการเสริมสรางความพึงพอใจในองคการ สงเสริมสนับสนุนเร่ืองสวัสดิการตาง ๆ ตลอดจนความ
มั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ยังอยูในระดับต่ําสุด เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน ซึ่งจะ
สงผลตอความสําเร็จขององคกรตอไป 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู เพื่อสงเสริมใหครูและผูบริหารสามารถนําผลที่ไดไปพัฒนาตนเองและองคกรตอไป 

2. ควรศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมจากกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ เชน ชุมชน ผูปกครอง และผูที่มีสวน
เก่ียวของกับการจัดการศึกษา 
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การใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
เพ่ือความเปนเลิศ 
 
EDUCATIONAL LEADERSHIP FOR SUPPORT ENGLISH TO THE SECONDARY  
SCHOOL STUDENTS FOR ACADEMIC EXCELLENCE . 
 
ผูวิจัย    นุชนาฏ พรหมทอง 
   สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ์ 
   สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ  

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา เปนผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน ครู และคณะกรรมการการศึกษา   
ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนมีจํานวน 320 คน เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test และ F-Test. 
ผลการศึกษาพบวา 

1. การใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา           
เพื่อความเปนเลิศ โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และเมื่อพิจารณารายดาน 
พบวาการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ 
ทั้ง 4 ดาน ไดแก ความพึงพอใจสูงสุดดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รองลงมา
ไดแกดานการบริหารบุคคล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ดานบริหารวิชาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.16 ตามลําดับ และความพึงพอใจต่ําสุดดานการบริหารงบประมาณอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
เทากับ 4.08 

2. จากการศึกษาการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ ซึ่งผูวิจัยตั้งสมมติฐาน 2 ขอ ไดแก ผูปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความ
พึงพอใจตอการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
ความเปนเลิศ แตกตางกัน โดยวิเคราะห Independent Sample t-test และผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพตางกันมี
ความพึงพอใจตอการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
เพื่อความเปนเลิศ แตกตางกัน โดยวิเคราะหจาก F-Test one way Anova 

2.1 ผลการเปรียบเทียบการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี
มีสวนรวมมากกวาระดับปริญญาตรีข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD การใชภาวะผูนําทาง
การศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ จําแนกตามอาชีพ 
พบวาผลการเปรียบเทียบการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ จําแนกตามอาชีพ คือ อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพเกษตรกรรม 
และอาชีพอ่ืนๆ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวาความแตกตาง 1 คู คือ อาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ – อาชีพอ่ืน ๆ ที่มีความแตกตางกัน สวนอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ – 
อาชีพเกษตรกรรม และอาชีพเกษตรกรรม – อาชีพอ่ืนๆ มีการสงเสริมการใชภาษาไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, การมีสวนรวม, เพ่ือความเปนเลิศ 
 

Abstract 
The purpose of this research is Leadership for support English to the secondary 

school students for academic excellence. 
The population samples in the study are parents, community leaders, teachers and 

the basic educational school committee. The instrument used was a questionnaire with 
items asking about essentials of Leadership for support English to the secondary school 
students for academic excellence. The data was analyzed by frequency and percentage 
using Independent Samples t-test. and F-Test one-way ANOVA. 
Results of the study were as following;  

1. The overall mean score of Leadership for support English to the secondary school 
students for academic excellence. was at a high level of 4.15. It also found that the level of 
satisfaction on Leadership for support English to the secondary school students for 
academic excellence, in General Administration, Personal Administration, Academic 
Administration, and the lowest satisfaction in budget management were at the high level 
with the scores of 4.18, 4.18, 4.16, and 4.08 respectively. 

2. The researcher has two hypotheses: 1. Parents of students with different 
qualifications have a different satisfaction levels with Leadership for support English to the 
secondary school students for academic excellence. The independent sample t-Test 
analyzing was used to analyzing the samples. And 2, an F-Test one way Anova Analysis 
shows the parents of different occupations also had a different satisfaction on Leadership 
for support English to the secondary school students for an academic excellence.  

2.1 A comparison between Leadership for support English to the secondary 
school students for an academic excellence, classified by educational background determine 
that the parents at a lower level of bachelor degree had more participation than the bachelor 
degree at a statistically significant at 0.05. level 
   2.2 The results of a comparison in occupation by the LSD method show 
differences between Leadership for support English to the secondary school students for an 
academic excellence. There was a statistically significant difference at the 0.05 level when 
classified by careers of public servants / state enterprise employees to farmers and other 
occupations. There was a difference on one pair of Public servants / State enterprise employees 
when compared with other occupations. But there was not different compared Public servants / 
State enterprise employees with Agricultures, and Agricultures with other occupations.  
 
Keyword : Leadership, Participation of Community, An Academic Excellence. 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2560: 7-10) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษามีหนาที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และดวยเหตุที่แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุด
ในป พ.ศ. 2559 ดังนั้นสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ซึ่งเปนแผนระยะยาว 20 ป เพื่อเปนแผนแมบทสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาว 
 ในการดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน          
เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ การยอมรับ และเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนฯ เพื่อใหสามารถ
ขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดศึกษาสภาวการณและบริบทแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งดานความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบกาวกระโดดที่สงผลตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมสูงวัย และทักษะ
ของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกตางตองเผชิญกับความทาทายและมุงพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และนําผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 – 2559ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นที่เก่ียวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใชจายงบประมาณรวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังไดศึกษาปญหาและความทาทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจากปญหา
ของระบบการศึกษา และจากสภาวการณของโลกที่ประเทศตองเผชิญ เพื่อนํามากําหนดแนวคิดของการจัด
การศึกษา วิสัยทัศนวัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผูมีสวนเก่ียวของ ยุทธศาสตร 
เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเรงดวนที่สําคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แหงชาติสูการปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 
ความจําเปนในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาต ิ
 ความทาทายที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในสวนที่เปนแรงกดดันภายนอก ไดแกการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู
อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution)การดําเนนิงานเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติ 2573(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน 
รวมทั้งผลกระทบของการเปนประชาคมอาเซียน และความตองการกําลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21ประกอบกับ
แรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่สงผลใหประเทศเขาสูสังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณในอนาคตอันใกล การติดกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่สงผลให
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ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปญหาหลายประการ 
นับตั้งแตปญหาคุณภาพของคนไทยทุกชวงวัย ปญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดออน
ของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไมเหมาะสม ขาดความคลองตัว ยังมีความเหลื่อมล้ําในดานโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา รวมทั้งปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัย 
ความซื่อสัตยสุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยสวนใหญ สงผลกระทบตอระบบการศึกษา ที่ตองปรับเปลี่ยน
ใหสนองและรองรับความทาทายดังกลาว จึงมีความจําเปนที่ประเทศไทยตองปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหระบบ
การศึกษาเปนกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหม กรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใหสามารถนําพาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนในอีก 20 ปขางหนา 
 ผลการพัฒนาการศึกษาในชวงป 2552 - 2559 พบวา ไทยประสบความสําเร็จในหลายดาน และมีอีก
หลายดานยังเปนปญหาที่ตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวนในระยะตอไปดานโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบาย
สงเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาคอนขางมากสงผลใหประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กดอยโอกาสและผูมีความ
ตองการจําเปนพิเศษมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงข้ึน แตยังเขาเรียนไดไมครบทุกคนและมีปญหาการออกกลางคันอยู
บาง นอกจากนี้ประชากรที่อยูในวัยกําลังแรงงานแมจะไดรับการศึกษาเพิ่มข้ึน แตจํานวนแรงงานที่มีการศึกษา         
ต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังมีอยูจํานวนมาก จึงตองเรงดําเนินการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาคนตลอดชวง
ชีวิต และมีมาตรการตาง ๆ ใหเด็กและประชาชนทุกชวงวัยสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน เพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทยใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ดานคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไมเปนที่นาพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก และต่ํากวาหลายประเทศในแถบเอเชีย สวนประเด็นคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังตองมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ คุณภาพของกําลังแรงงานอายุ 15 ปข้ึนไป ยัง
ไมตรงกับความตองการของตลาดงาน และผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดสวนนอยกวา
ประเภทสามัญศึกษา ทําใหมีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง สวนแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
จํานวนเพิ่มข้ึนทุกป แตไมตรงกับความตองการของตลาดงาน และยังมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไมตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ ทําใหมีผูวางงานอยูจํานวนมาก จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
ผูเรียนและกําลังแรงงานที่มีทักษะ และคุณลักษณะที่พรอมเพื่อตอบสนองตอความตองการของภาคสวนตาง ๆ โดย
จะตองมีการวิเคราะหความตองการกําลังคน เพื่อวางเปาหมายการจัดการศึกษา ทั้งเพื่อการผลิตกําลังคนเขาสูตลาด
งานและการพัฒนากําลังคนเพื่อยกระดับคุณภาพกําลังแรงงานใหสูงข้ึน 
 ดานประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใชจายงบประมาณทางการ
ศึกษา ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางและระบบการจัดการที่ตองไดรับการปรับปรุงเปนลําดับแรก โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยูจํานวนมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลดภาระงบประมาณ การใช
จายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งไดรับคอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แตใชจายเพื่อพัฒนาผูเรียน 
พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูคอนขางนอย การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่
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เชื่อมโยงกันเพื่อใชในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษา
ขนาดเล็ก การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเพื่อลดภาระคาใชจายของ
ภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา 
 
แนวคิดการจัดการศึกษา 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทา
เทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกชวงวัย        
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤตดานสิ่งแวดลอม 
โดยนํายุทธศาสตรชาติ (National Strategy)มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาต ิ

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การใชภาวะผูนําในการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษมีบทบาทหนาที่ตอการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยูในเขตชมุชน และอยูใกลกับแหลงทองเที่ยวสําคัญตางๆ เชน เข่ือนรัชประภา, 
สะพานแขวนและเขารูปหัวใจ, อุทยานธรรมเขานาในหลวง, อุทยานแหงชาติเขาสก, ปาน้ําราด เปนตน โรงเรียนเกิด
ข้ึนมาไดเพราะความตองการของชุมชน จึงทําใหชุมชนกับโรงเรียนมีสวนเก่ียวของผูกพันจนยากที่จะแยกจากกัน 
ภารกิจที่สําคัญของโรงเรียน คือการพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม และชุมชน ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็มีบทบาทหนาที่ตอโรงเรียน ดังนั้นชุมชนจึงสมควรมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งชวยสนับสนุน โรงเรียนใน
ดานตาง ๆ เพื่อใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมของชุมชนมี
หลายรูปแบบ จึงเปนภาระหนาที่ของชุมชนที่จะกําหนดบทบาทเชื่อมโยงและประสานสัมพันธกับภาระหนาที่ใน
โรงเรียนไปในทิศทางที่พึงประสงครวมกัน 

 ในศตวรรษที่ 21 เด็กไทยจะตองมีความสามารถในการสื่อสารมากกวา 2 ภาษา เชน นักเรียนสามารถใช
ภาษาไทยเปนภาษาแม และสามารถใชภาษาอังกฤษไดดวย เมื่อภาษาเปนปจจัยสําคัญในการสื่อสารปจจุบัน         
การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญในการเสริมสรางประสบการณและนําไปตอยอดพัฒนาศึกษาหา
ความรูจากการใชเทคโนโลยี กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่กระตุน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
หรือประสบการณตรง การสื่อสารกับเจาของภาษาโดยตรงเปนการฝกฝนที่ชัดเจนและเกิดการเรียนรูกับนักเรียนเอง 
ดังนั้นผูศึกษาจึงไดศึกษาการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ ของโรงเรียนบานาขุนวิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี โดยมุงเนนการจัดการศึกษา          
ในดานการวางแผนหลักสูตรการศึกษา การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการศึกษาจาก
การใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบานตาขุนวิทยา อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี วามีการใชภาวะผูนําทาง
การศึกษาในการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในการจัดการศึกษาในแตละดานมากนอย
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เพียงใด ตลอดจนรวบรวมแนวความคิดการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางไร เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพื่อที่จะทําใหการพัฒนาโรงเรียนสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ 

 2. เพื่อวิเคราะหการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ 
 
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

การศึกษาเก่ียวกับการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ คร้ังนี้ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ ตามแนวกรอบแนวคิด
การบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ (2546:34) ซึ่งโครงสรางการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทั้ง 4 ดาน 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

 

สถานภาพสวนบุคคล 
1. วุฒิการศึกษา 
2. อาชีพ 

 

การใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริม
การใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา เพ่ือความเปนเลิศ มี 4 ดาน 
 1. ดานการบริหารวชิาการ 
 2. ดานการบริหารงบประมาณ 
 3. ดานการบริหารงานบุคคล 

4. ดานการบริหารทัว่ไป 
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1. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก 
1.1 วุฒิการศึกษา  
1.2 อาชีพ  

2. ตัวแปรตาม ไดแก 
2.1 การบริหารวิชาการ 
2.2 การบริหารงบประมาณ 
2.3 การบริหารงานบุคคล 
2.4 การบริหารทั่วไป 

 
วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน ครู และคณะกรรมการการศึกษา           
ข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนบานตาขุนวิทยา จํานวน 1,932 คน เลือกเจาะจงนํามาศึกษาจํานวน 320 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก 320 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการตารางของเครจซี่และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan) ผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน ครู และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนบาน
ตาขุนวิทยา จํานวน 1,932 คน ดวยการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน จํานวน 320 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนแบบสอบถามการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนกัเรียนระดบัมัธยม 
เพื่อความเปนเลิศ เปนชนิด มาตรสวนประมาณคามี 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอรท (Likert) ซึ่งกําหนดเกณฑการให
คะแนนดังนี้ (ตาราง Likert’s Scale) 

5 หมายความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
4 หมายความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
3 หมายความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
2 หมายความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
1 หมายความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

3.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3.3 สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
3.4 เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
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3.5 นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 
หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ระหวาง .67–1.00 

3.6 นําเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ

ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคา IOC=
N

R∑
 เทากับ .97 

3.7 นําเคร่ืองมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.2 ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
4.3 ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
4.4 จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

5. การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรคํานวณคาทางสถิติ โดยแบงการวิเคราะห
ขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 5.1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยสถิติ พื้นฐานแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
 5.2 วิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการ
ใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ ทั้งโดยภาพรวมรายดานและรายขอ โดยหาคาเฉลี่ย 
(�̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑแปลความหมายดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.01 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

 5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับ
การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยม เพื่อความเปนเลิศ จําแนกตามวุฒิการศึกษา วิเคราะหโดย
หาคา t-test แบบ Independent samples  

5.4 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
5.5 วิเคราะหเปรียบเทียบการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียน

ระดับมัธยม เพื่อความเปนเลิศ จําแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One - Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิต ิดังนี้ 

6.1 การวิเคราะหขอมูลของผูปกครองนักเรียนตอการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยม เพื่อความเปนเลิศ วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

6.2 เปรียบเทียบขอมูลผูปกครองนักเรียนตอการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยม เพื่อความเปนเลิศ จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยการทดสอบคา t-test สวน
จําแนกตามอาชีพ โดยการหาคา f-test 
 
ผล / สรุปผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริม
การใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ จากการศึกษาโดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 4.15 และเมื่อพิจารณารายดานพบวาการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ
แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ ทั้ง 4 ดาน ความพึงพอใจสูงสุดดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.18 รองลงมาไดแกดานการบริหารบุคคล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.18, ดานบริหารวิชาการ 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.16 ตามลําดับ และความพึงพอใจต่ําสุดดานการบริหารงบประมาณอยูในระดับมาก        
มีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณาเปนรายดานและรายขอ สรุปไดดังนี้ 
  1.1 ความพึงพอใจตอการบริหารวิชาการโรงเรียนบานตาขุนวิทยา ดานการบริหารวิชาการโดย
ภาพรวม อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.16 
  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนใหความสําคัญกับการเรียนการ
สอนอยางจริงจัง มีคาเฉลี่ย 4.57 รองลงมาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุตามที่ผูปกครองตองการ  
มีคาเฉลี่ย 4.46 สวนขออ่ืนๆอยูในระดับมากตามลําดับ และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การใหการบานแกนักเรียนในแตละวัน
มีความเหมาะสมกับเนื้อหา มีคาเฉลี่ย 3.73 
  1.2 ความพึงพอใจตอการบริหารงบประมาณโรงเรียนบานตาขุนวิทยา ดานการบริหารงบประมาณ 
โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.08 
  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินและ
ออกใบเสร็จรับเงินเปนมาตรฐาน มีคาเฉลี่ย 4.58 รองลงมาคือ การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการ
สอน มีคาเฉลี่ย 4.57 สวนขออ่ืนๆ อยูในระดับมากตามลําดับ และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดทําบัญชี สรุปรายรับ
รายจาย รายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะ มีคาเฉลี่ย 3.80 
  1.3 ความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบานตาขุนวิทยา ดานการบริหารงานบุคคล 
โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.18 
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  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารและครู ใหคําปรึกษาแก
นักเรียน และบุคคลอ่ืนตามโอกาสและความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.59 รองลงมาคือ ผูบริหารและครู ใชวาจาสุภาพ
และออนโยนกับนักเรียน ผูปกครอง และบุคคลทั่วไป มีคาเฉลี่ย 4.46 สวนขออ่ืนๆอยูในระดับมากตามลําดับ และ
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารและครูแตงกายสุภาพ เรียบรอย เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.80  
  1.4 ความพึงพอใจตอการบริหารทั่วไปโรงเรียนบานตาขุนวิทยา ดานการบริหารทั่วไปโดย
ภาพรวม อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.18 
  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 6 โรงเรียนปราศจากอบายมุข 
แหลงมั่วสุม และยาเสติดตางๆ มีคาเฉลี่ย 4.58 รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ การรับสมัครนักเรียนหลากหลาย
ชองทาง และทั่วถึงบริเวณโดยรอบ มีคาเฉลี่ย 4.57 สวนขออ่ืนๆอยูในระดับมากตามลําดับ และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มี
การแจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ของโรงเรียนใหผูปกครองทราบอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.78  

2. จากการศึกษาการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ ซึ่งผูวิจัยมีสมมติฐาน 2 ขอ ไดแก ผูปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความ
พึงพอใจตอการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
ความเปนเลิศ แตกตางกัน โดยวิเคราะห Independent Sample t-test และผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพตางกันมี
ความพึงพอใจตอการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
เพื่อความเปนเลิศ แตกตางกัน โดยวิเคราะหจาก F-Test one way Anova 

2.1 ผลการเปรียบเทียบการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี
มีการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษมากกวาระดับปริญญาตรีข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีเชฟเฟ การใชภาวะผูนําทาง
การศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ จําแนกตามอาชีพ 
พบวาผลการเปรียบเทียบการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ จําแนกตามอาชีพ คือ อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพเกษตรกรรม 
และอาชีพอ่ืนๆ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวาความแตกตาง 1 คู คือ อาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ – อาชีพอ่ืน ๆ ที่มีความแตกตางกัน  

 
อภิปรายผล 
 จากการผลการศึกษาการใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อความเปนเลิศ มีประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. การใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา         
เพื่อความเปนเลิศ ดานการบริหารวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับ มากอาจเนื่องมาจาก โรงเรียนบานตาขุนวิทยา 
มีการสนับสนุนวัสดุการเรียน สมุด และหนังสือแกผูเรียนมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหการยกยองให
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กําลังใจและประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดี และสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน และมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนที่เปนประโยชนแกนักเรียนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน จึงทําให
ผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาดานวิชาการอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ รจนา ไชยโกฏิ 
(2548:16) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนวา หมายถึง การดําเนินงานทุกชนิดเพื่อจะสงเสริม พัฒนาหรือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนงานที่เก่ียวของกับครูหรือนักเรียน
ก็ตาม โดยถือวาเปนงานหลักที่มีความสําคัญมากที่สุดในการบริหารงานโรงเรียนเชนกัน และเตือนใจ เกษีณยบุตร 
(2546: 98) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนวัดพระ
ตําหนักใต อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การบริหารการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารการศึกษาในระดับมากทุกประเด็น 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประเด็นตอไปนี้มีคะแนนสูงสุดในแตละดาน คือ ดานงานวิชาการ การรายงานผล
การเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบอยางสม่ําเสมอ ดานงานธุรการและการเงิน คือ การออกใบเสร็จรับเงินทุก
คร้ังที่มีการเก็บเงิน ดานงานบุคลากร คือ การแตงกายเรียบรอยเหมาะสมของครูชายหญิง ดานงานอาคารสถานที่ 
การจัดสภาพแวดลอมอยางดี รมร่ืน สวยงาม สะอาด และมีการกําจัดขยะที่ดี ดานงานกิจการนักเรียน คือ        
การจัดบริการตรวจสุขภาพอนามัยแกนักเรียน และดานความสําคัญระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

2. การใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา            
เพื่อความเปนเลิศ ดานการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนบานตาขุน
วิทยา การจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา หรือกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และมีการ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารพัสดุและสินทรัพย โดยจัดหาควบคุมดูแล 
บํารุงรักษา และการจําหนาย จึงทําใหผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาดานงบประมาณอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับกิตติมา ปรีดีดิลก (2532:10) ไดสรุปการบริหารงานการเงินของโรงเรียนไววา เปนการ
ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งเงิน เพื่อนํามาใชจายในการศึกษา การจัดการเก่ียวกับการใชจาย ตลอดจนการควบคุม
ดําเนินการทางดานการเงินใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว ศุภฤกษ เนื่องจํานง ไดใหความหมายของดาน
งบประมาณวาเปน การจัดทําและเสนอ งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผลการใชเงิน ผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดกองทุนชวยเหลือ
นักเรียนการบริหารการเงิน การบริหารบัญชีการบริหารพัสดุ การจัดเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และ การคุม
คาใชจาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตลอดจนดูแลความสะดวกตางๆ  

3. การใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา            
เพื่อความเปนเลิศ ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนบานตาขุนวิทยา 
ครูเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด ติดตามพฤติกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน และครูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่การสอนนักเรียนและผูบริหารและครูใชวาจาสุภาพและออนโยนกับนักเรียน ผูปกครองและบุคคลทั่วไปซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กิติมา ปรีดีดิลก (2532:10) ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานบุคคลวา เปนการจัดและ
ดําเนินการเก่ียวกับการวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับบุคลากรในองคการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ 
จุดมุงหมายสําคัญของการบริหารงานบุคคล คือ การใชคนทํางานใหดีที่สุดภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด สิ้นเปลืองเงิน
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ทองและวัสดุนอยที่สุด โดยใหทุกคนมีความสุขและพอใจในการทํางาน 31 โดยภาพรวมและรายดานในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีระดับความพึงพอใจ คือ ดานการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก  

4. การใชภาวะผูนําทางการศึกษากับการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา            
เพื่อความเปนเลิศ ดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนบานตาขุนวิทยา   
มีการแจงขอมูลขาวสารตางๆ ของโรงเรียนให ผูปกครองทราบอยางสม่ําเสมอ สภาพอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการตางๆแข็งแรง มั่นคง สะอาด ปลอดภัยและผูปกครองมีความภูมิใจที่บุตรไดศึกษาในโรงเรียนนี้ จึงทําให
ผูปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารงานทั่วไปอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ศิริพร เพิ่มผล (2549: 112)         
ไดทําการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนาน 
กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบานพระเนตร) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนตอการบริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และพบวาผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานสถานศึกษาดานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการประชุม 

การจัดสัมมนา 
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงภาวะผูนําทางการศึกษากับการใชภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โดยการประชุม 

การจัดสัมมนา 
3. สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ มีการ

รายงานความกาวหนาในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู 
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การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรยีนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายท่ี 7 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 

THE PARTICIPATION OF PAREANT S IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
OF MEDIUM -SIZED SCHOOL IN THE GROUP 7 UNDER PRIMARY EDUCATION  
SERVICE AREA OFFICE 3 
 

ผูวิจัย   ปภัทรสร  แกวประดับ 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3           
2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที ่
7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได โดยกลุมตัวอยางจะเปนผูปกครองของนักเรียนในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปการศึกษา 2562 กําหนดเปนกลุมตัวอยางแบบงาย ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 269 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง แบบจับสลาก เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นโดยรวมทั้งฉบับ 0.93 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ 
คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบท ี(t-test) ทดสอบเอฟ (F-test)  

จากการศึกษาวิจัยพบวา 1) การศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
โดยรวมอยูในระดับปานกลางเปนคาเฉลี่ย ( ) ได2.85 คิดเปนคา SD ได0.97 2) การเปรียบเทียบการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได พบวาผูปกครองที่
มีเพศ การศึกษา รายไดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียน ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผูปกครองที่มีอายุ และอาชีพตางกัน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สรุปผลการวิจัยดานเพศตางกัน การมีสวนรวมงานดานงบประมาณตางกัน ดานอายุเมื่อพิจารณารายดาน
อยูในระดับปานกลาง แตละดานแตกตางกันทุกดาน ดานการศึกษาพิจารณารายดานอยูในระดับปานกลาง การมี
สวนรวมดานทั่วไปแตกตางกัน ดานพิจารณารายคูดานการศึกษา ไมแตกตางกัน ดานอาชีพ มี 2 อาชีพคือ           
รับราชการ และพนักงานหนวยงานเอกชน อยูในระดับนอย รายดานแตกตางกัน ดานรายไดเมื่อพิจารณารายดาน
อยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมดานงบประมาณและการมีสวนรวมดานบริหารทั่วไป ไมแตกตางกัน 
คําหลัก : การมีสวนรวม , การบริหารการศึกษา , โรงเรียนขนาดกลาง , ผูปกครอง 
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Abstract 
The goals of the research: 1) To study level of the participation of parents in 

educational administration of small school in the group 7 under primary education service 
area office 3. 2) To compare of the participation of parents in educational administration of 
small school in the group 7 under primary education service area office 3. Classify by 
gender, age, education, occupation and income. The sample groups of 269 by simple 
random sampling from the student’s parent of small school in the group 7 under primary 
education service area office 3, academic year 2019. The instrument for collecting data 
were rating scale questionnaire with their reliability 0.93. The statistics used for analyzing 
the collected data were percentage, arithmetic mean, standard deviation and the statistics 
used for testing hypotheses were t – test and F - test. 

The findings of the study were as follows: To study level of the participation of 
parents in educational administration of small school in the group 7 under primary 
education service area office 3 were moderate. To compare of the participation of parents in 
educational administration of small school in the group 7 under primary education service 
area office 3,classify by gender, age, education, occupation and income that findings of the 
study of parents with the difference of gender, education, income had the same direction of 
opinion in the participation of parents in educational administration. For each aspect were 
different at the statistical at level 0.05. The parents with the difference of age and 
occupation had the overall significantly different at the statistical at level 0.05. Overall of 
aspect were significantly different at the statistical at level 0.05. 

Research’s Results: Different gender were different participation of parents in 
budget management administration. To study level of .age were moderate and Overall of 
aspect were different. .Academic department were moderate and different. each aspect. The 
participation of general management were different. Academic department were not 
different. 2 Occupations were government employee and private agency employees that 
were moderate. Income was moderate and different. each aspect. Participation of budget 
management department and general management were not different. 
 
Keywords : Participation/Educational administration/Medium-sized school/Parents 
 
บทนํา 

สถานศึกษาเปนหนวยงานที่ทําหนาเปรียบเสมือนศูนยกลางของชุมชน ผูปกครองจึงมีความสําคัญในการ
รวมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนสอนใหสอดคลองกับความสามารถและความตองการของผูเรียน ยอมทําใหทิศทาง
ของการศึกษามีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ขณะเดียวกันหากผูปกครองมีสวนในการรวมคิด รวมตัดสินใจ 
รวมมือชวยเหลือดูแลก็จะทําใหคนไดเรียนรูในสิ่งที่ผูปกครองตองการ ภายใตนโยบายของรัฐบาลดานการศึกษา การ
บริหารงานของโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมายตองอาศัยความสัมพันธกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ชุมชนตองอาศัยโรงเรียนการบริหารจัดการศึกษาใหกับเยาวชนขณะเดียวกันโรงเรียนก็ตองพึ่งพาอาศัยและไดรับการ
สนับสนุนจากชุมชนเชนเดียวกัน เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในสังคมไทยและสังคมโลก 
การเขามามีสวนรวมตอการจัดการศึกษาทั้งรูปของบุคคล คณะบุคคล และองคกรตางๆ ไดแก พอแม ผูปกครอง 
ประชาชนในชุมชน องคกรในทองถ่ิน องคการบริหารธุรกิจ และหนวยงานอ่ืนในชุมชน  
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จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของ
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3         
ที่เขามามีสวนรวมในงานดานตางๆภายในสถานศึกษาวา ผูปกครองเขามามีบทบาทในสวนใดบางเพื่อผลักดันใหเกิด
ความรวมมือ และสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมมากยิ่งข้ึน 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการของผูปกครองและครู เปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจาก
สถานศึกษาสูชุมชนโดยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบ ในกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมี
โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนและองคกรชุมชนอ่ืนๆ ใหการสนับสนุน ความรวมมือ แกปญหาและพัฒนา ซึ่งเปนไป
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เนนใหสังคมเขามามีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของชุมชน แนวคิดการจัดการศึกษารวมกันของครอบครัวและโรงเรียนเปนการ
กระจาย (ชินภัทร ภูมิรัตน, 2562) บิดา มารดา หรือผูปกครอง ในฐานะที่เปนผูใหการเลี้ยงดูและมีความใกลชิดกับ
ผูเรียนมากที่สุด ตองการใหผูเรียนมีอนาคตที่ดีและดําเนินอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

ผลการวิจัยสามารถนําไปปรับแผนกลยุทธใหกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาดานตางๆมีดาน4 ดาน คือ 1) ดาน
บริหารวิชาการ 2) ดานบริหารบุคคล 3) ดานบริหารงบประมาณ 4) ดานบริหารทั่วไป ซึ่งเปนกลุมงานภายใน
โรงเรียนโดยสวนใหญ นําผลมาปรับปรุง สงเสริม แกไข กระตุน ใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการบริหารดาน
การศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานและเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อบรรลุเปาหมายดานการศึกษา 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได 
กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 

ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียน  

โดยศึกษา 4 ดาน คือ 

1) ดานบริหารวิชาการ  
2) ดานบริหารบุคคล  
3) ดานบริหารงบประมาณ  
4) ดานบริหารทั่วไป 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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วิธีการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม เร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 ที่สรางข้ึนตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูปกครองของ
นักเรียนในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปการศึกษา 2562 
กําหนดเปนกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610)             
ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 269 คน แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก 
โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนคําถามที่เก่ียวกับสถานภาพของผูปกครอง ไดแก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได  
ตอนที่ 2 เปนคําถามที่เก่ียวกับ 1) ดานบริหารวิชาการ จํานวน 10 ขอ 2) ดานบริหารบุคคล จํานวน 7 ขอ 

3) ดานบริหารงบประมาณ จํานวน 11 ขอ 4) ดานบริหารทั่วไป จํานวน 10 ขอ ตามวิธีการวัดแบบประมาณคา (Rating 
Scale) โดยกําหนดการมีสวนรวมไว 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive) เพื่อหาคาสถิติรอยละ (Percentage) ใชสําหรับอธิบายลักษณะขอมูล
ทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ของผูปกครองนักเรียน เพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อหาคา Independent Samples t-test, F-test  
 

สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง       
เปนคาเฉลี่ย ( ) ได2.85 คิดเปนคา SD ได0.9 

2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได พบวา 

2.1 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกตามตัวแปรเพศ โดยภาพรวม พบวา 
ผูปกครองที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน  
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานบริหารงบประมาณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามตัวแปรอายุ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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2.3 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามตัวแปรระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานบริหารทั่วไป แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามตัวแปรอาชีพ พบวา         
โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.5 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามตัวแปรรายได พบวา โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานบริหารงบประมาณ และดานบริหารทั่วไป แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พบวา1) ดานงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับปานกลางทั้ง 10 ขอ ประเด็นมีสวนรวมกับคณะครูติดตาม
ผลการเรียนของนักเรียน มีคาเฉลี่ย ( ) คิดเปน 3.39 มากที่สุด ประเด็นมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา มีคาเฉลี่ย ( ) คิดเปน 2.80 นอยที่สุด 2)ดานบริหารบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองระดับปานกลางทั้ง 7 ขอ ประเด็น
สนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนรวมกันทํางานเปนหมูคณะ มีการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ย ( )   
คิดเปน 3.18 มากที่สุด ประเด็นมีสวนรวมในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง จัดสรรกําลังครูและบุคลากรในโรงเรียน         
มีคาเฉลี่ย ( ) คิดเปน 2.62 นอยที่สุด 3)ดานบริหารงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
องคประกอบ พบวา ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองระดับปานกลางทั้ง 11 ขอ ประเด็นมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือและใหการสนับสนุนดานวัสดุและอุปกรณ มีคาเฉลี่ย ( ) คิดเปน 2.84 มากที่สุด ประเด็นมีสวนรวมใน
การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ มีคาเฉลี่ย (  ) คิดเปน 2.57 นอยที่สุด         
4)ดานบริหารทั่วไป โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา ระดับการมีสวนรวมของ
ผูปกครองระดับปานกลางทั้ง 10 ขอ ประเด็นสวนรวมในการใหความชวยเหลือและประสานการชวยเหลือเพื่อ
แกปญหาของนักเรียนหรือโรงเรียน มีคาเฉลี่ย (    ) คิดเปน 3.09 มากที่สุด ประเด็นมีสวนรวมในการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประเด็นมีสวนรวมในการพัฒนางานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และประเด็นมีสวนรวมใน
การจัดทําสํามโนผูเรียน มีคาเฉลี่ยคาเฉลี่ย ( ) คิดเปน 2.67 นอยที่สุด 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที ่7 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงจากมากไป
หานอย ไดแก ดานบริหารวิชาการ ดานบริหารบุคคล ดานบริหารทั่วไป และดานบริหารงบประมาณ ทั้งนี้อาจ

X

X

X

X

X

X

X

X
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เนื่องมาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ไดกําหนด
แนวทางปฏิรูปการศึกษาและการบริหารงานในโรงเรียนใหเปนระบบเปด คือเปดโอกาสใหทกุคนเขามามีสวนรวมใน
การวางแผนการศึกษา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน 
ชุมชน ทองถ่ิน หลักการสําคัญดังกลาว ตรงกับแนวความคิดในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝาย (Education for All) 
แตในขณะเดียวกันการจัดทําแผนงานและการนําแผนงานไปสูการปฏิบัติเปนเร่ืองยาก เพราะไมมีวัฒนธรรมที่
สงเสริมใหครู ผูปกครอง และชุมชนรวมงานกัน คนสวนใหญเชื่อวาครูและผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูรับผิดชอบใน
การบริหารโรงเรียน สวนผูปกครองและคนอ่ืนๆ ที่มิใชเปนผูชํานาญการยอมไมมีสิทธิ์รวมในการดําเนินงานใน
โรงเรียน ผูปกครองสวนใหญมีการรวมมือบางในบางกรณี ขาดความตอเนื่อง ไมมีผลอยางจริงจังสอดคลองกับ
งานวิจัยของพิมพรรณ ประสานพันธ (2557 : 83-85) ไดศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานบริหารทั่วไป ดานวิชาการ กานบริหารบุคคล ยกเวนดานบริหารงบประมาณ สอดคลองกับงานวิจัย
ของดนยา ภูระหงษ (2555 : 71) ไดศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลหนองคลา (จงจินต รุจิวงศ อุปถัมภ 2) พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง
นักเรียน โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของจินพร เพ็ชรฉกรรจ 
(2554 : 77–79) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบวา การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการบริหาร
โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได พบวา 

2.1 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา       
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เพศกับการมีสวนรวมบริหารงานโรงเรียนมีสวนสําคัญ 
เพราะจากขอมูลผูปกครองนักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง และมีอาชีพแมบาน และผูชายสวนใหญประกอบอาชีพ
รับจาง ดังนั้นหนาที่ดูแลลูกสวนใหญผูหญิง การเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนอันจะทําใหเกิดประโยชนหรือ
แนวความคิดเห็นแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของรติกร สุวราช (2556 : 58–59) ไดศึกษาเร่ืองความตองการ
มีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนบานสองแพรก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ผลการวิจัยพบวา ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียน
บานสองแพรก สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม แตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐนิชานันท พิมพทอง (2555 : 66) ไดศึกษาการมี
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สวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียนบานทับราง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน  

2.2 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามตัวแปรอายุ พบวา          
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานบริหารวิชาการ ดานบริหารบุคคล และดานบริหารทั่วไป พบวา 
ผูปกครองที่มีอายุ 21 - 30 ป มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน 
แตกตางกันผูปกครองที่มีอายุ 41 - 50 ป และ 51 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผูปกครองที่มี
อายุ 31 - 40 ป มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน แตกตางกัน
ผูปกครองที่มีอายุ 41 - 50 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานบริหารงบประมาณ พบวาผูปกครองที่มี
อายุ 21 - 30 ป มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน แตกตางกัน
ผูปกครองที่มีอายุ 41 - 50 ป และ 51 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครอง
กลุมที่มีอายุ 21 – 30 ป เปนกลุมคนรุนใหมที่ใหความสําคัญกับการศึกษา มีความสามารถ กลาแสดงออก และ
พรอมมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนมากกวากลุมผูปกครองที่มีอายุมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของปาลภัสสร 
อัญบุตร (2554 : 122) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาความตองการมีสวนรวมของผูครองในการบริหารงานทั่วไป โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงาน
ทั่วไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุของผูปกครอง พบวา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายข้ันพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ทุกข้ันผูปกครองที่มีอายุนอยกวา 35 ป กับผูปกครองที่มีอายุ 35 ปข้ึนไป มีความตองการมีสวนรวมในการ
บริหารงานทั่วไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลองกับรอซีดะ หะยีสาแม็ง. (2554 : 90) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบานมะนังยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตาน ีเขต 3 พบวา การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบานมะนังยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 จําแนก
ตามอายุ พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของเอกสิงห ชัยยศ (2551 : 78–79)            
ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 (บานคลองหา–นาเตรียะ) 
สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกัน ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

2.3 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา 
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานบริหารทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อทดสอบคาเฉลี่ยรายคู การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง 
ในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
ดานบริหารทั่วไป พบวา ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาสูงทราบถึงบทบาทหนาที่
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ของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และตระหนักถึงความสําคัญในการใหการศึกษาแกบุตรหลานของตน          
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรติกร สุวราช (2556 : 58–59) ไดศึกษาเร่ืองความตองการมีสวนรวมของผูปกครองที่มี
ตอการบริหารงานของโรงเรียนบานสองแพรก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พบวา             
ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนบานสองแพรก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร ธรรมเจริญ (2553 : 142–143) ไดศึกษาเร่ืองรูปแบบการมีสวนรวมของ
คณะกรรม การสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวาจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม และดานการ
ดําเนินงาน ดานการรับผลประโยชน ดานการประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2.4 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามตัวแปรอาชีพ พบวา             
โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคู การมีสวน
รวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกตามตัวแปรอาชีพ ทุกดาน พบวา ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพสวนตัว และรับจางทั่วไป ทําใหผูปกครองไมมีเวลาวางในการมีสวน
รวมในการบริหารงานโรงเรียนเทาที่ควร สอดคลองกับงานวิจัยของกาลกนก คําแกว (2551 : 48) ไดศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนบานทาเกวียน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอการ
บริหารงานโรงเรียนบานทาเกวียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามอาชีพ โดยรวมและราย
ดานทั่วไปไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจยัของราพร ธรรมเจริญ (2553 : 142–143) ไดศึกษาเร่ือง รูปแบบ
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานและผูปกครองตอรูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองในการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม
อาชีพโดยภาพรวม และดานการดําเนินงาน ดานการรับผลประโยชน ดานการประเมินผล แตกแตงกันอยาง           
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการตัดสินใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

2.5 การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุม
เครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามตัวแปรรายได พบวา             
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานบริหารงบประมาณ และดานบริหารทั่วไป แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคู การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 ดานบริหารงบประมาณ และดานบริหารทั่วไป พบวา ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการมีอาชีพทีม่ั่นคงมี
รายไดที่แนนอน มีความพรอมพื้นฐาน เพราะฉะนั้นการมสวนรวมจึงมีมากกวาผูที่ประกอบอาชีพที่มีรายไดไม
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แนนอน สอดคลองกับงานวิจัยของปาลภัสสร อัญบุตร (2554 : 122) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาความตองการมีสวน
รวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของงานทั่วไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูปกครองที่มีรายได
ประจํากับผูปกครองที่มีรายไดไมแนนอนมีความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของงาน
ทั่วไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับงานวิจัยของสุกัญญา สยามประโคน (2551 : 87–92) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
การศึกษาของจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูปกครองที่มีรายได
ตอเดือนแตกตางกันมีสวนรวมตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผูบริหารควรจัดกิจกรรมใหผูปกครองมีสวนรวม
ในดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารทั่วไป ดานบริหารบุคคล และดานบริหารวิชาการ ตามลําดับ 

2. ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูมีสวนเก่ียวของ ควรสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 ดานบริหารวิชาการ ในประเด็นมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

3. ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูมีสวนเก่ียวของ ควรสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 ดานบริหารบุคคล ในประเด็นมีสวนรวมในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง จัดสรรกําลังครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4. ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูมีสวนเก่ียวของ ควรสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 ดานบริหารงบประมาณ ในประเด็นมีสวนรวมในการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานดานการเงินและ
งบประมาณ 

5. ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูมีสวนเก่ียวของ ควรสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุมเครือขายที่ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 ดานบริหารทั่วไป ในประเด็นมีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ประเด็นมีสวนรวมในการ
พัฒนางานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และประเด็นมีสวนรวมในการจัดทําสํามโนผูเรียน 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขตอ่ืน 

2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษา 
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แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบการศึกษาออนไลน 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
MOTIVATIONAL INFLUENCES ON DECISION TO FURTHER THE MASTER ’S 
DEGREE IN THE ONLINE EDUCATION SYSTEM OF WESTERN UNIVERSITY  
 
ผูวิจัย   ปราโมทย  บินสะมะ 

สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุกสิกานนท  

ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับ

ปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยศึกษาจากปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน และแหลงทุนที่นํามาใชในการศึกษาตอระดับปริญญาโท วามีผลตอแรงจูงใจ
ในการศึกษาตอระดับปริญญาโทของนิสิต ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรนหรือไม โดยกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาคือนิสิต ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรนจํานวน 169 คน ซึ่งกําหนดโดยใชสูตรการ
คํานวณของเครซี่และมอรแกน ผูวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใชใน
การวิเคราะห คือคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 

1. แรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบการศึกษาออนไลนของนิสิต
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 

2. นิสิตที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอระดับปริญญาโท
ระบบการศึกษาออนไลน ไมแตกตางกัน 

3. นิสิตระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานคุณภาพอยูในระดับสูงสุด และดานการยายหรือเปลี่ยนสายงานอยูใน
ระดับต่ําสุด 

 
คําสําคัญ : โควตาพิเศษ/การตัดสินใจ/ระบบการศึกษาออนไลน/ระบบเครือขาย 
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ABSTRACT 
This research had the objective to study the motivation influencing on a decision to 

further the Master Degree in the online education system of Western University. It 
conducted based on the different personal factors such as gender, age, status, occupation, 
monthly income, and sources of funds used for further study at the master's degree level 
whether affecting the motivation influencing on the decision to further the Master Degree in 
the online education system of Western University. The sample was employed with 169 
online undergraduate students of Western University, and these numbers were calculated by 
the formula of Krejcie and Morgan. The statistical computer program was used for data 
analysis which included percentage, mean and standard deviation. The study indicated that: 

1. The overall opinions among the undergraduate students on the motivation 
influencing on the decision to further the Master Degree in the online education system of 
Western University were at a high level. When considering each aspect, it was found that 
all aspects were rated at a high level. 

2. The undergraduate students with different personal factors did not have different 
opinions towards the motivation influencing on the decision to further the Master Degree in 
the online education system. 

3. The online undergraduate students had the over opinions towards the motivation 
influencing on the decision to further the Master Degree at a high level. The aspect of quality 
was at the highest level and the work transfer or change of work were at the lowest level. 

 
Keywords : the special quota / decision / online education system / networking 
 
บทนํา 

การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางคน เพื่อสามารถนําการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรมไดอยางสมดุล สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมทั้งมี
คุณสมบัติความเปนมนุษยที่มีปญญา มีคุณธรรม และมีความสามารถ พื้นฐานหรือศักยภาพที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต เพื่อใหการศึกษาสามารถพัฒนาคุณลักษณะ ของประชากรของประเทศไดอยางมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาถือเปนปจจัยที่สําคัญ ในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดที่
จะชวยพัฒนาคนในชาติใหมีความรู ความสามารถ การศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยเพิ่มพูนความรู ความคิด ทักษะ 
และทัศนคติแกผูเรียน ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง รูจักชีวิต เขาใจสังคมและสิ่งแวดลอม สามารถนําความรูความเขาใจไป
ใชใน การแกปญหา เสริมสรางชีวิตและสังคมใหดีข้ึน รวมทั้งเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและเปนกําลังในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2529 : 25) 

เปนเร่ืองปกติที่สถาบันที่จะสามารถทํา Online Education ไดดีนั้นจะตองพบกับ ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) 
ที่สูงมาก เพราะวามีความจําเปนที่จะตองลงทุนในระบบ การออกแบบชั้นเรียน และการถายทําการเรียนการสอน
ทั้งหมด แตทวา Online Education นั้นไดเปรียบโมเดลการศึกษาแบบเกาตรงที่วาโมเดลนี้มีคาใชจายตอหัว
นักเรียนที่ต่ํากวามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับในกรณีของ MOOCs (Massive Open Online Courses) ที่มี
จํานวนนักเรียนตอชั้นเรียนไดเปนแสนๆ คน ขอไดเปรียบขอนี้ไดมีผลกระทบทําใหคาเลาเรียนออนไลนต่ําลงอยาง
เห็นไดชัด ยกตัวอยางเชน ในกรณีของโปรแกรมปริญญาโทสาขา computer science ที่สถาบันเทคโนโลยีจอรเจีย 
(ติด Top 10 ดานคอมพิวเตอร) ซึ่งเรียกคาเลาเรียนเพียงแค 1/6 ของคาเลาเรียนหลักสูตรปกติที่ตองเขาไปเรียน
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ดวยตัวเปนๆ ในขณะเดียวกัน คาเลาเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาพุงข้ึนสูงมากวา 28% ในรอบ
สิบปที่ผานมา คาเลาเรียนออนไลนนั้นมีแนวโนมที่จะมาตัดราคาแถมยังมีโอกาสที่จะเพิ่มคุณภาพของการเรียนรูได
มากกวาในบางสายวิชาอีกดวย สาเหตุสําคัญที่คุณภาพของการเรียนรูจะสูงข้ึนคือแรงจูงใจในการผลิตผลงาน
คุณภาพที่อาจจะไมมีตัวตนอยูในโครงสรางของสถาบันการศึกษาออฟไลน เนื่องจากขนาดของตลาดนักเรียนที่กวาง
กวาตลาดปกติที่มหาวิทยาลัยเปนผูเลนดั้งเดิมอยู มันเปนเร่ืองธรรมดาที่สถาบันออนไลนเหลานี้จะตองเลือก 
“ผูสอน” ที่เกงที่สุดเทาที่เขาจะหาได ถายทําทีเดียวจะไดคุมที่สุด ไอเดียนี้ไมไดตางจากการไปเรียนพิเศษกับทีวีแถว
สยามในบานเรานัก ถือเปนการเคนเอา “หัวกะทิ” ในหมูครูบาอาจารยมาเปนผูกระจายความรูออนไลนนั่นเอง อีก
หนึ่งขอไดเปรียบของ Online Education คือความเร็วและความมีประสิทธิภาพในการตรวจการบานและขอสอบซึง่
โดยปกติแลวเปนงานที่ใชเวลาและนาเบื่อหนายสําหรับคุณครู แตสมองกลไมเคยเบื่อ จะใหตรวจขอสอบขอเดิมเปน
ลานๆ รอบก็ยังยิ้มได ยิ่งไปกวานั้น บริษัท Coursera (หนึ่งในผูนําสถาบันการศึกษาออนไลน) ไดเร่ิมทดลองให
นักเรียนตรวจผลงานของนักเรียนดวยกันในบางคร้ังทีส่มองกลไมสามารถตรวจได เชน วิชาที่ตองประเมินงานเขียน 
ถือเปนการ crowd-source ที่นาสนใจมาก นอกจากนี้ Online Education ก็ยังเปน platform (พื้นที่ปฏิบัติการ) 
ที่เราสามารถทําการทดลองปรับเปลี่ยนบางสวนของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชั้นเรียนใหดีข้ึนอีกในอนาคตได
ดีกวาอีกดวย การทําใหการเรียนการสอนมาอยูในโลกดิจิทัลจะทําใหเราเรียนรูอะไรเก่ียวกับการเรียนรูของนักเรียน
ไดสะดวกและละเอียดข้ึน ในกรณีของ Online Education นั้น ทุกอยางที่นักเรียนทําบนเว็บไซตจะถูกบันทึกลงไป
เปนขอมูลที่มีคาอันมหาศาล ไมวาจะเปนพฤติกรรมการคลิ๊ก ความตรงตอเวลา ความขยันและการวัดความเขาใจใน
แตละชวงของวิชานั้นๆ ขอมูลเหลานี้สามารถที่จะนํามาวิเคราะหเพื่อทําการพัฒนาชั้นเรียนนั้นตอไปในอนาคตได ยิ่ง
ไปกวานั้น ในโลกออนไลน  เราสามารถควบคุมตัวแปรดิจิทัลไดมากมาย ในขณะที่การเรียนการสอนแบบ “สด”           
นั้นทําไดยากเหลือเกิน ในหลายประเทศที่การศึกษาระดับอุดมศึกษายังไปไมทั่วถึง การจะยกระดับใหประชากรมี
ปริญญาตรีมากข้ึนนั้นจะตองใชเงินและแรงงานอันมหาศาล ลองนึกดูวาประเทศอินเดียที่มีประชากรเปนพันลานคน
จะตองผลิตครูออกมาเพิ่มก่ีคนและจะตองสรางมหาวิทยาลัยเพิ่มอีกก่ีแหงถึงจะมีอัตรา 

ทั้งนี้การเรียนรูออนไลนไดเขามามีบทบาทสําคัญตอแวดวงการศึกษาไทย เนื่องจากเปนการเรียนรูที่มีความ
ยืดหยุนสูงเขาถึงงาย ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา สามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตามความตองการและความ
สนใจ สื่อที่นําเสนอมักอยูในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งพบวาปจจุบันมีเว็บไซตมากมายที่เผยแพรเนื้อหาสาระอันเปน
ประโยชนในลักษณะของสื่อการเรียนรูออนไลนที่ผูสนใจสามารถเลือกเรียนรูไดอยางกวางขวาง แตในแวดวงการศึกษามี
โครงการที่นาสนใจอยางยิ่งคือ โครงการสงเสริมการบูรณาการนวัตกรรมการจัดการศึกษาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส             
เพื่อการเรียนรู หรือที่เรียกวา NOE Plaza (Network of Education Plaza) ตลาดนัดการศึกษาออนไลน เปน
รูปแบบการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการ
จัดการศึกษาของชาต ิ(ฟาฏินา วงศเลขา,2555 : Online) 

การเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning มีความโดดเดนที่เห็นไดชัดเจน เชน มีความยืดหยุน คือ ผูสอน
สามารถปรับปรุงขอมูลไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา และสรางความสะดวกสบายแกผูเรียนที่สามารถเรียนไดโดยไม
จํากัดเวลา และสถานที่ โดยเฉพาะในปจจุบันสามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตไดงายมากข้ึน และคาใชจายใน
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตลดลง อีกทั้งประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง เพราะผูเรียนสามารถเรียนโดยใช
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เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใดก็ได โดยไมจําเปนตองไปสถานศึกษาหรือที่ทํางาน และที่สําคัญสามารถประเมินผลไดทันที
วาผูเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดหรือไม 

การเรียนการสอนผานระบบออนไลนเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสื่อการเรียนรูที่สามารถเอ้ืออํานวยความ
สะดวกใหผูเรียน ทั้งในเร่ืองของเวลา สถานที่ และคาใชจายที่ลดลง จึงเหมาะสมอยางยิ่งกับการศึกษาในยุคไอทีที่
โลกไรพรมแดน ดังที่ปจจุบันหลายประเทศไดพัฒนาข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการใชเปนสื่อหลักสําหรับแทนครูในการ
สอนทางไกลดวยแนวคิดที่วา e - Learning สามารถชวยในการถายทอดเนื้อหาไดใกลเคียงกับการสอนจริงของ
ครูผูสอนนั่นเอง(ฟาฏินา วงศเลขา,2553 : Online) 

จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานดานการศึกษา แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนระดับปริญญาโท สวนใหญนักศึกษาจะคํานึงถึงการชักจูงของบุคคล สื่อโฆษณาตางๆ ดานความมี
ชื่อเสียงของสถาบัน ดานคาใชจายในการลงทะเบียนเรียน ดานการประชาสัมพันธ ดานสภาพเศรษฐกิจ 
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ตัดสินใจเรียนเพื่อนมุงมั่นสูอนาคต ดานหลักสูตรการสอน ดานอาจารยผูสอน และ
ดานความสะดวกในการเดินทาง เปนตน ปจจัยเหลานี้เปนสวนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเปนอยางมาก จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวของ จะมองวาผลกระทบในปจจุบันในดานเศรษฐกิน 
สังคม ปจจุบัน ทําใหการเลือกเรียนตอในระดับปริญญาโทมีความหลากหลาย โดยจะคํานึงถึงความสะดวกในการ
เรียนมากกวา สงผลใหการเรียนระดับปริญญาโท นิสิต นักศึกษามองถึงการนําเทคโนโลยีที่มาชวยในการศึกษามากข้ึน 
ดังนั้นการเรียนแบบออนไลนจึงตอบโจทยตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาโทมากข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน 
ของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ผานระบบเครือขาย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท ระบบการศึกษา
ออนไลน ของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ผานระบบเครือขาย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จําแนกระหวางเพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือนและทุนที่ใชในการศึกษา 

3. เพื่อไดเปนแนวทางในการศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท 
ระบบการศึกษาออนไลนของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ผานระบบเครือขาย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยจําแนกตาม
สถานภาพ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนประโยชนตอวิทยาลัยการศึกษา ผานระบบเครือขาย สามารถ นําเอาขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย
ไปใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาผานระบบเครือขาย เพื่อใหมีประสิทธิภาพ           
เกิดประโยชนสูงสุดแกนิสิต นักศึกษา 

2. เพื่อตอบสนองตอแรงจูงใจของนิสิต นักศึกษาที่เลือกเรียนวิทยาลัยการศึกษา ผานระบบเครือขาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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3. เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยการศึกษา ผานระบบ
เครือขาย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ใหสอดคลองกับความตองการของนิสิต นักศึกษา ตอไป 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษา ชายและหญิง ระดับปริญญาโท วิทยาลัย
การศึกษา ผานระบบเครือขาย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

2. กลุมตัวอยาง คือ ประชากรในขอ 3.1) ไดกลุมตัวอยางประมาณจํานวน 300 คน โดยใชตาราง ของเคร
ซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย  

3. ประเด็นการศึกษา เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอระดับปริญญาโทของนิสิต นักศึกษา 
วิทยาลัยการศึกษา ผานระบบเครือขาย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

4. ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมทําการศึกษา เดือนมกราคม 2562 และดําเนินการเก็บแบบสอบถามจาก
กลุมตัวอยาง ในระหวางวันที่ มกราคม – มีนาคม 2562 

5. ขอบเขตของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน และทุนที่ใชในการศึกษา 
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาโท ประกอบดวย การพัฒนาตนเอง คุณภาพงาน 

การยายหรือเปลี่ยนสายงาน ความกาวหนาในงานและรายได การไดรับการยอมรับ และประหยัดเวลาและคาใชจาย
ในการเดินทาง 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ที่ไดมาประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้ 

1. ประชากร คือ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยการศึกษา ผานระบบเครือขาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จํานวน 300 คน  

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการเลือกศึกษาระบบ
การศึกษาแบบออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดแก การพัฒนาตนเอง คุณภาพงาน การยายหรือเปลี่ยนสายงาน 
ความกาวหนาในงานและรายได การไดรับการยอมรับ ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ลักษณะคําถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) (บุญใจ ศรีสถิตยนรากร, 2555 : 283) 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดง ความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการศึกษาตอระดับปริญญาโท วิทยาลัยการศึกษา 
ผานระบบเครือขาย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล             
ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยแบงออกเปน 3 สวน 
ไดแก 
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สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ทุนที่ใช
ในการศึกษา 

สวนที่ 2 เปนคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงจูงใจทีม่ีอิทธิพลในการเลือกศึกษาระดับ ปริญญา
โทของนิสิต นักศึกษา วิทยาลัยการศึกษา ผานระบบเครือขาย ไดแก การพัฒนาตนเอง คุณภาพงาน การยายหรือ
เปลี่ยนสายงาน ความกาวหนาในงานและรายได การไดรับการยอมรับ 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดง ความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการศึกษาตอระดับปริญญาโท 
ข้ันที่ 4 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษา เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
เที่ยงตรง เชิงเนื้อหา ไดแก จากนั้นรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง
ระหวางรายการขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัยดวยคา IOC (Index of Item Objective Congruence) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและรับกลับคืนดวยตนเอง โดยการรวบรวมขอมูล ภาคสนาม ผูวิจัยได
เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยและทําการเก็บขอมูล ดวยตนเอง จํานวน 169 ชุด ทํา
การตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามอีกคร้ัง หลังจากนั้น นําไปประมวลผลผานโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
และวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจจะตองผานการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร เพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูล โดยขอมูลจะถูกนํามาวิเคราะห ดังนี้ 

1. สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบารค (Cranbach's Alpha)  
 3. สถิติทีใชวิเคราะหสมมติฐาน ไดแก สถิติทดสอบแบบ t-test และ f-test 
 
ผลวิจัย 

พบวา กลุมตัวอยางนิสิตระดับปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน พบวา เปนเพศ
หญิงมากกวา เพศชาย คิดเปนรอยละ 58.00 สวนใหญจะมีอายุระหวาง 25-35 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.60 มาก
ที่สุด สวนใหญเปนนิสิตที่มีสถานภาพสมรสแลว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.70 ซึ่งประกอบอาชีพสวนใหญเปนลูกจาง
เอกชน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.00 โดยมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง20,001-25,000 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
60.90 และมีเงินทุนที่นํามาใชในการศึกษา สวนใหญจะเปนเงินทุนที่มาจากตนเอง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.10  
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แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาโท 
ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ระดับความคิดเห็น 
(x�) S.D. แปลผล 

1. ดานความสะดวกสบาย 
2. การพัฒนาตนเอง 
3. คุณภาพงาน 
4. การยายหรือเปลี่ยนสายงาน 
5. ความกาวหนาในงานและรายได 
6. การไดรับการยอมรับ 
7. ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 

4.41 
4.34 
4.46 
3.57 
3.98 
4.28 
4.10 

0.49 
0.53 
0.52 
0.60 
0.51 
0.46 
0.31 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.16 0.42 มาก 
 
โดยภาพรวมในแตละดานสรุปคือ ปจจัยทีส่งผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบ

โควตาพิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.16 และเมื่อ
พิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 

1. ดานความสะดวกสบาย คาเฉลี่ย 4.41 
2. ดานการพัฒนาตนเอง คาเฉลี่ย 4.34 
3. ดานคุณภาพงาน คาเฉลี่ย 4.46 
4. ดานการยายหรือเปลี่ยนสายงาน คาเฉลี่ย 3.57 
5. ความกาวหนาในงานและรายได คาเฉลี่ย 3.98 
6. การไดรับการยอมรับ คาเฉลี่ย 4.28 
7. ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง คาเฉลี่ย 4.10 
ดานความสะดวกสบาย ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากวา แรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน คิดวาการเรียนออนไลนมี
ความสะดวกสบาย คิดวาการเรียนแบบการศึกษาออนไลนสามารถทํางานประจําไดปกต ิ
ดานการพัฒนาตนเอง ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากวาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน การศึกษาระดับปริญญาโทระบบ
ออนไลน ทําใหผูที่ศึกษาเปนคนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหมากข้ึน ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทระบบ
ออนไลน เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง และมีเหตุผล ทานคิดวา การศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบออนไลน 
เปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถและความชํานาญใหกับตนเองมากข้ึน การศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบ
ออนไลน ทําใหเห็นแนวทางในการตัดสินใจแกไขปญหาไดดีข้ึน มีผูที่ศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบออนไลน ตองมี
ความรับผิดชอบสูง เมื่อศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบออนไลน ทําใหสามารถติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ผูที่ศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบออนไลน เปนผูที่มีความเพียรพยายามและมีความอดทนสูง และผูที่
ศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบออนไลน เปนคนที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและทันตอเหตุการณ 
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ดานคุณภาพงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากวาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน นําความรูที่ไดรับศึกษาในระดับ
ปริญญาโทระบบออนไลน มาใชในการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ ทําใหมีความคิดริเร่ิม สรางสรรคงานใหม
อยางสม่ําเสมอ การศึกษาระดับปริญญาโทระบบออนไลนทําใหมีความสามารถในการผสมผสานและประยุกตใช
ความรูสาขาตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ ทําใหความผิดพลาดในการทํางานนอยลง และการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทระบบออนไลน ทําใหสามารถพัฒนางานที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดานการยายหรือเปลี่ยนสายงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากวา แรงจูงใจที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ทําใหมี
โอกาสไดเปลี่ยนตําแหนงงาน ทําใหมีโอกาสในการขอโอนยายไปทํางานในสํานักอ่ืนในหนวยงานเดิม และทําใหมี
โอกาสในการขอโอนยายไปทํางานในหนวยงานอ่ืน 

ดานความกาวหนาในงานและรายได ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากวา แรงจูงใจที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน การศึกษา
ตอระดับปริญญาโทระบบออนไลน สามารถเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน ทําใหมีโอกาสไดรับการมอบหมายงานที่ทาทาย
ความสามารถ ทานคิดวา การศึกษาตอปริญญาโทระบบออนไลน ทําใหมีความมั่นคงในหนาที่การงานมากข้ึน และ
ทานคิดวา การศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบออนไลน จะทําใหทานมีความ 
กาวหนาในอาชีพ 
 ดานการไดรับการยอมรับ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากวา แรงจูงใจที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน การศึกษาระดับ
ปริญญาโทระบบออนไลน ของทานเปนที่ภาคภูมิใจของคนในครอบครัว การศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบ
ออนไลน จะทําใหทานเปนที่ไววางใจของผูใตบังคับบัญชา การศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบออนไลน จะทําให
ทานเปนที่ไววางใจของเพื่อนรวมงาน ทําใหไดรับความเชื่อถือจากผูอ่ืนมากข้ึน ทําใหมีเครือขายทางสังคมมากข้ึน 
และการศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบออนไลน จะทําใหทานเปนที่ไววางใจของผูบังคับบัญชา 
 ดานการประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากวา 
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
การเรียนตอระดับปริญญาโทระบบออนไลน จะทําใหประหยัดคาใชจายเพิ่มข้ึน และทําใหไมตองเดินทางไปศึกษา
ตอเปนระยะทางหางไกล 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบการศึกษาออนไลน 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวา พบวา เปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย คิดเปนรอยละ 58.00 สวน
ใหญจะมีอายุระหวาง 25-35 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.60 มากที่สุด สวนใหญเปนนิสิตที่มีสถานภาพสมรส
แลว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.70 ซึ่งประกอบอาชีพสวนใหญเปนลูกจางเอกชน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.00 
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โดยมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง20,001-25,000 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.90 และมีเงินทุนที่นํามาใชใน
การศึกษา สวนใหญจะเปนเงินทุนที่มาจากตนเอง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.10 

การวิเคราะหแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทระบบการศึกษาออนไลน 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในดานตางๆ ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย ดานคุณภาพงาน พบวา นิสิตปริญญาโท ระบบ
การศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท 
ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ดานการพัฒนาตนเอง อยูในระดับมาก โดยเห็นดวยวา การศึกษา
ตอระดับปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน สามารถผสมผสานประยุกตใชความรูสาขา
ตางๆ เขาดวยกันและวางแผนการทํางานไดอยางเปนระบบ ทําใหสามารถพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
สอดคลองกับแนวคิดของ วินัย วีระวัฒนานนท (2543, น.24-28) ที่วา การศึกษาระดับปริญญาโททําใหเปน ผูมี
ความรูลึกและกวาง พัฒนาใหผูเรียนมีความรูในสาขาที่ศึกษาอยางลึกซึ้ง ทั้งในเชิงเนื้อหาสาระ การนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมและรูจักประเมินคุณคาของความรูในสาขาทีศึกษา ตลอดจนสามารถเชือมโยงสาระความรูทั้งหลายเขา
ดวยกันไดอยางกวางขวาง และมองเห็นคุณคาของการประสมประสานความรูสาขาตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ 
และคิดวา การศึกษาตอระดับปริญญาโท ทําใหผูที่ศึกษามีความคิดร่ิเริม สรางสรรคงานใหมอยางสมํ่าเสมอ ความ
ผิดพลาดในการทํางานนอยลง ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 ดานความสะดวกสบาย พบวา นิสิตปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน            
มีแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดานความสะดวกสบาย อยูในระดับมาก โดยเห็นดวยวา การศึกษาตอระดับปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน คิดวาการเรียนออนไลนมีความสะดวกสบายมาก และการเรียนแบบการศึกษาออนไลน
สามารถทํางานประจาํไดปกติ สอดคลองกับแนวคิดของ ฟาฏินา วงศเลขา (2553 : Online) ที่วา การเรียนการสอน
ในรูปแบบ e-Learning มีความโดดเดนที่เห็นไดชัดเจน เชน มีความยืดหยุน คือ ผูสอนสามารถปรับปรุงขอมูลได
อยางรวดเร็วตลอดเวลา และสรางความสะดวกสบายแกผู เรียนที่สามารถเรียนไดโดยไมจํากัดเวลา และ
สถานที่ โดยเฉพาะในปจจุบันสามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตไดงายมากข้ึน และคาใชจายในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตลดลง อีกทั้งประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง เพราะผูเรียนสามารถเรียนโดยใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรที่ใดก็ได โดยไมจําเปนตองไปสถานศึกษาหรือที่ทํางาน และที่สําคัญสามารถประเมินผลไดทันทีวา
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดหรือไม 

ดานการพัฒนาตนเองพบวา นิสิตปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีแรงจูงใจที่
มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ดานการ
พัฒนาตนเอง อยูในระดับมาก โดยคิดวา การพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตอระดับปริญญาโท ระบบการศึกษา
ออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหมากข้ึน เปนผูการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถและความชํานาญใหกับตนเองมากข้ึน เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง และมีเหตุผล สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักพุทธศาสนา(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 : Online) ที่วา การศึกษา
ระดับปริญญาโทเปนการพัฒนาทางสติ ปญญา ฝกเปนคนคิดใหเปน รูจักที่จะใชความสามารถของตัวเองใหเกิด
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คุณคา รูจักพิจารณาไตรตรองสิงตางๆ ดวยเหตุผล ยอมรับ ความจริง และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความ
กระตือรือรน รูจักที่จะคิดอยางละเอียดถ่ีถวน รวมทั้งพยายามหาทางที่จะขจัดปญหาและอุปสรรคในการทํางานที่
ยากใหลุลวงไดดวยสติปญญาอยางรอบคอบ สงผลใหพัฒนางานทีทําอยูใหมีคุณภาพมากข้ึน 

ดานการไดรับการยอมรับ พบวา นิสิตปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน           
มีแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดานการไดรับการยอมรับ อยูในระดับมาก โดยนิสิตปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน มีความคิดเห็นวาการไดรับ
การยอมรับ เปนแรงจูงใจทีทําใหศึกษาตอระดับปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน เปนที่ภาคภูมิใจของคนใน
ครอบครัว การไดรับการยอมรับและไววางใจจากผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานสอดคลองกับ
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer (ธงชัย สันติวงษ, 2533 :.390-392) ที่วามนุษยตองการมีความสัมพันธทาง
สังคม (Relatednees) หมายถึง ความสัมพันธตางๆ ที่มีอยูตอกันระหวางบุคคลในหนวยงาน ตองการจะเปนผูนํา
หรือมียศฐานะเปนหัวหนา ความตองการที่จะเปนผูตามและความตองการอยากมีสายสัมพันธทางมิตรภาพกับผูอ่ืน 
ความพึงพอใจในดานความรูสึกมีเพื่อน รวมทั้งสอดคลองกับทฤษฎีความตองการประสบ 

ดานการประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง พบวา นิสิตปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท ระบบการศึกษา
ออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ดานการไดรับการยอมรับ อยูในระดับมาก โดยนิสิตปริญญาโท ระบบการศึกษา
ออนไลน มีความคิดเห็นวาการประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง เปนแรงจูงใจทีทําใหศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ระบบการศึกษาออนไลน โดยเห็นวาการเรียนออนไลน จะทําใหประหยัดคาใชจายเพิ่มข้ึน และทําใหไม
ตองเดินทางไปศึกษาตอเปนระยะทางหางไกล สอดคลองกับคํากลาวในเว็บไซต MYPACE (2016 : Online) 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาในเร่ือง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท 
ระบบการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมในสวนงานอ่ืนๆ เพื่อเปนแนวทาง
ในการแนะแนวการศึกษาตอ นําไปปรับใช และบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอไป เชน 

1. ควรทําการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบการศึกษาออนไลน เพื่อใหทราบถึง
ความตองการพัฒนาตนเอง. และนํามาวางแผนการพัฒนากําลังคนตอไป 

2. ควรทําการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาโท เฉพาะขาราชการหนวยงานภาครัฐ เพื่อจะ
ไดนําขอมูลที่เปนประโยชนมาปรับใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐตอไป 

3. ควรทําการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาโทของหนวยงาน เฉพาะภาคเอกชน เพือจะได
นําขอมูลทีเปนประโยชนมาประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตอไป 
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บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
  
The Role of School Administrators in Promoting Students’ Moral and Ethic in School 
under the Secondary Educational Service Area Office 1 
 
ผูวิจัย   ปรียาภรณ  กลิ่นประทุม 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 

ภาควิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของผูเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติของผูบริหาร
โรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้ันพื้นฐานผูเรียน 8 ดานของผูเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนรองผูอํานวยการและครูผูสอนโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 260 คน เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น เทากับ .94 วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก หาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวม มีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่สงเสริมมากในลําดับแรก ไดแก ดานสงเสริมใหผูเรียนมีความสุภาพ รองลงมา คือ 
ดานความขยัน ซึ่งมีคาเฉลี่ยระดับมากเทากับ ดานความซื่อสัตยและดานความสามัคคี สําหรับบทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คาเฉลี่ยระดับมากในลําดับสุดทาย คือ สงเสริมดานความประหยัด           
2) ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตนตามบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้ันพื้นฐาน
ผูเรียน 8 ดานของผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

 
คําสําคัญ : บทบาทของผูบริหาร, การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study role of school administrators in 

promoting students’ moral and ethic in school under the Secondary Educational Service 
Area Office 1 2) to study the practice of school administrators in promoting students’ basic 
moral and ethic in 8 things. The population and the sample group were 260 vice-school 
directors and teachers from school under the Secondary Educational Service Area Office 1. 
The instruments used to collect data was check list and five-rating scale with reliability of 
.94. Data was analyzed using computer program. The statistics used in the data analysis are 
a frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The result of the research indicated that 1)the role of school administrators in 
promoting students’ moral and ethic in school under The Secondary Educational Service 
Area Office 1. Overall there were high total mean level in promoting students’ moral and 
ethic. The first field in promoting was gentleness. The second field was diligence. Honesty 
and harmony were equal mean level. The last field in promoting of school administrators of 
students’ morals and ethics was economy. 2) The school administrators behaved with the 
role of school administrators in promoting students’ basic moral and ethic in 8 things. 

 
Keywords : roles of school administrators, in promoting students’ moral and ethic 
 
บทนํา 

การศึกษาเปนรากฐานของชีวิต เปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการสรางสรรคสังคมใหเกิดความเจริญรุงเรือง 
คนที่มีการศึกษาสามารถใชความรูความคิดวิจารณญาณเพื่อแกไขปญหาตางๆใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะ
การศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนมีการพัฒนาในทุกดาน เชน การวางรากฐานของชีวิต การพัฒนาศักยภาพขีด
ความสามารถประกอบสัมมาชีพและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จุดหมายของหลักสูตรปจจุบัน มุงพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนที่มีปญญา มีความสุขและมีความเปนคนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมาย ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรู มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยม อันพึงประสงค จึงไดบรรจุหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวเปนสาระหนึ่งที่โรงเรียนจะตองดําเนินการจัด
กิจกรรมนี้ เพื่อใหเด็กไทยมีคุณภาพอันพึงประสงค (กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. 2544 : 4) 

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ไดดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสงเสริมจริยธรรมคุณธรรมแกเยาวชน โดยจัดวิชา
เก่ียวกับการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมากข้ึนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อใหเปนแบบอยางการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดี เห็นคุณคาในการฝกคุณธรรม จริยธรรม เปนหลักการในการดําเนินชีวิต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้ันพื้นฐานผูเรียน 8 ดาน
ของผูเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ของผูเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จากแนวคิดของพระราชบัญญัติ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และงานวิจัยที่เก่ียวของมาสรุปตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คือ รองผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan,           
1970 : 607-610) ไดรองผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 260 คน 

 

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. วุฒิการศึกษา 
 4. ตําแหนงงาน 
 5. อายุราชการ 

บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 
โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 1. ดานความขยัน 
 2. ดานความประหยัด 
 3. ดานความซื่อสัตย 
 4. ดานความมีวนิัย 
 5. ดานความสุภาพ 
 6. ดานความสะอาด 
 7. ดานความสามัคคี 
 8. ดานความมนี้ําใจ 

214

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปน แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แบบสอบถาม ซึ่งได
พัฒนามาจากการวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร (ธานินทร ศิลปจารุ. 2550 : 77)                  
ซึ่งแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสถานะของผูตอบคําตอบ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
โดยถามถึง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุตําแหนง ราชการ  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน
โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ การปฏิบัติในการสงเสริมมากที่สุด การปฏิบัติในการสงเสริมมาก การปฏิบัติในการ
สงเสริมปานกลาง การปฏิบัติในการสงเสริมนอย การปฏิบัติในการสงเสริมนอยที่สุด วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

1. ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ตํารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เก่ียวของกับการนํา 
ขอมูลทั้งหมดมาบูรณาการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคของการศึกษา

บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และรายละเอียดวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสราง แบบสอบถาม  

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจาก ((ธานินทร ศิลปจารุ. 2550 : 77) ผูเขียนตํารา) เพื่อใชเปน
แนวทางในการสราง แบบสอบถาม  

3. ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องคประกอบเพื่อนํามาจัดทํานิยามเชิงปฏิบัติการ หรือ
นิยามศัพทเฉพาะ และนํานิยามเชิงปฏิบัติการมาเปนแนวทางในการสรางขอคําถาม 

4. พัฒนาแบบสอบถาม ใชในการรวบรวมขอมูล บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของผูเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 8 ดาน ไดแก ดานความขยัน 
ดานความประหยัด ดานความซื่อสัตย ดานความมีวินัย ดานความสุภาพ ดานความสะอาด ดานความสามัคคีและ
ดานความมีน้ําใจ 

5. นําราง แบบสอบถาม เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 
และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

6. นํารางแบบสอบถาม ที่สรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน คือ  
1) นางชัชสรัญ มีศิริ ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 2) นายประกิจ เสลาหลัก ผูเชี่ยวชาญทางวัดผล - 

ประเมินผล, และ 3) นางสาวพัทธนันท อรุณศิริประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญการบริหารศึกษา เพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  
7. นําขอเสนอแนะจากผูเชียวชาญมาปรับปรุง นําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ นําเสนออาจารยที่

ปรึกษางานวิทยานิพนธ เพื่อปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม แลวนําไปจัดพิมพ เปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป 
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4. การเก็บรวมรวมขอมูล 
1. ขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวิสเทิรน ถึง 
ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เพื่อขออนุญาตและขอความ 

รวมมอืในการรวบรวมขอมูล 
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลกลับดวยตนเอง ทั้งหมด 

260 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา 260 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
5. การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหสภาพทั่วไปของ ผูตอบแบบสอบถาม รองผูอํานวยการ และครูผูสอนในโรงเรียนในจําแนกตาม 
เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ตําแหนงงาน และอายุราชการ โดยใช ความถ่ีและคารอยละ เสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคําอธิบาย 

2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ( ความถ่ี, คารอยละ, คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายดานและโดยรวม เสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบคําอธิบาย 

3. นําผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผลดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ. 2550 : 77) 
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติในการสงเสริม อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย    

3.50 – 4.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติในการสงเสริม อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติในการสงเสริม อยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 

1.50 – 2.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติในการสงเสริม อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย 
1.00 – 1.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติในการสงเสริม อยูในระดับนอยที่สุด 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คาความถ่ี (Frequency) 
2. คารอยละ (Percentage) 
3. คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean : ) (ธานินทร ศิลปจารุ. 2550 : 77) 
4. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : ) (ธานินทร ศิลปจารุ. 2550 : 77) 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
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ตาราง คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของผูเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รายดาน 

                  รายการ x SD ระดับ 
1. ดานความขยัน 4.38 0.57 มาก 
2. ดานความประหยัด 4.30 0.59 มาก 
3. ดานความซื่อสัตย 4.38 0.57 มาก 
4. ดานความมีวินัย 4.35 0.52 มาก 
5. ดานความสุภาพ 4.40 0.56 มาก 
6. ดานความสะอาด 4.35 0.53 มาก 
7. ดานความสามัคคี 4.38 0.58 มาก 
8. ดานความมีน้ําใจ 4.36 0.53 มาก 

                โดยภาพรวม 4.36 0.48 มาก 
 

จากตาราง แสดงวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน โดย
ภาพรวม มีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา บทบาทของ
ผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในระดับมากลําดับแรก ไดแก ดานสงเสริมใหผูเรียนมีความ
สุภาพ ( X  = 4.40) รองลงมา คือ ดานความขยัน ซึ่งมีคาเฉลี่ยระดับมากเทากับดานความซื่อสัตยและดานความ
สามัคคี ( X  = 4.38) สําหรับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คาเฉลี่ยระดับมากใน
ลําดับสุดทาย คือ ดานความประหยัด ( X  = 4.30) 

- ดานความขยัน บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน มีการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริมดาน
ความขยันอยูในระดับมากลําดับแรก ไดแก สงเสริมใหผูเรียนรูจักเองใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย  
 - ดานความประหยัด บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน มีการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริม
ดานความประหยัดอยูในระดับมากลําดับแรก ไดแก สงเสริมใหผูเรียนรูจักรักษาทรัพยสมบัติของสวนรวม  
 - ดานความซ่ือสัตย บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน มีการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริม
ดานความซื่อสัตยอยูในระดับมากที่สุดลําดับแรก ไดแก สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของ
โรงเรียนดวยความซื่อตรง  
 - ดานความมีวินัย บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน มีการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริม
ดานความมีวินัยอยูในระดับมากลําดับแรก ไดแก จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสอดแทรก
คุณธรรม  
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 - ดานความสุภาพ บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน มีการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริม
ดานความดานความสุภาพอยูในระดับมากลําดับแรกไดแก สงเสริมใหผูเรียนรูจักแตงกายใหสุภาพเรียบรอยใน
สถานที่ตางๆ และสงเสริมใหผูเรียนมีสัมมาคารวะ เมื่อพูดกับครู/ผูใหญ 
 - ดานความสะอาด บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน มีการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริม
ดานความสะอาดอยูในระดับมากลําดับแรกไดแก สงเสริมใหผูเรียน มีความแจมใสราเริงอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความ
สบายใจแกผูพบเห็นและสงเสริมใหผูเรียนรูจักรักษาที่อยูอาศัย โรงเรียน สาธารณสถานและสิ่งแวดลอมใหสะอาดถูก
สุขลักษณะ  
 - ดานความสามัคคี บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน มีการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริม
ดานความสามัคคีอยูในระดับมากลําดับแรก ไดแก สงเสริมใหผูเรียนรูรักสามัคคี มีความสมานฉันท 
 -ดานความมีน้ําใจ บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน มีการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริม
ดานความมีน้ําใจอยูในระดับมากลําดับแรก ไดแก สงเสริมใหผูเรียนรูจักใหความรวมมือเปนอยางดีทุกคร้ังที่
โรงเรียน/สวนรวมจัดกิจกรรม  

2. บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน มีการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คาเฉลี่ยรวมอยูระดับมากในทุกดาน ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตนตามบทบาทของผูบริหารโรงเรียนใน
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้ันพื้นฐานผูเรียน 8 ดานของผูเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

 
อภิปรายผล 

บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน มีการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คาเฉลี่ยรวมอยูระดับมากในทุกดาน เพราะวา เปนการปฏิบัติที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีหนาที่อบรม สงเสริม ผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค ที่สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา จัดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 8 คุณธรรมพื้นฐานที่ควรเรงรัดปลูกฝง 
 ดานความขยัน บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริมดานความขยันอยูในระดับมาก ลําดับแรกไดแก 
สงเสริมใหผูเรียนรูจักเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย รองลงมา คือ สงเสริมใหผูเรียนตั้งใจศึกษาเลาเรียน
สอดคลองกับผลการศึกษาของพระครูวิจารณนวกิจ (บุญศรี พรมแสงชัย) (2549 : บทคัดยอ) พบวา 
นักเรียนปฎิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง ปฏิบัติงานตามหนาที่ ที่รับผิดชอบ สอดคลองกับกําพล 
สินันตา (2547 : 63) กลาววา ควรชวยกันอบรมฝกฝนเด็ก โดยเฉพาะผูปกครองควรฝกฝนเด็กทํางานในบาน 
โดยการมอบหมายงานใหเด็กทาํเพื่อเปนการ ฝกฝน ใหเด็กมี ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
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 สําหรับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมระดับมากลําดับสุดทาย คือ 
สงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน เพราะผูบริหารโรงเรียนไดมอบความรับผิดชอบในการอบรมไป
กับครูผูสอน ครูประจําชั้น ทราบและปฏิบัติ ผูบริหารจะชวยกระตุน เมื่อมีการอบรมหนาเสาธง หรือในวาระที่มี
กิจกรรมพิเศษ ดังนั้นการปฏิบัติในการสงเสริมของผูบริหาร จึงอยูในลําดับสุดทาย 
 ดานความประหยัด บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริมดานความประหยัดอยูในระดับมากลําดับแรก 
ไดแก สงเสริมใหผูเรียนรูจักรักษาทรัพยสมบัติของสวนรวม รองลงมา คือ สงเสริมใหผูเรียนรูจักประหยัดโดยยึดหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง พอมี พออยู พอกิน เมื่อเกิดวิกฤตการณเก่ียวกับเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองค
ปจจุบันไดมีพระราชดํารัสย้ําใหคนไทยตระหนักถึงการนําหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต 
โดยเนนหลัก “ทางสายกลาง” ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชไดในทุกระดับ อันจะทําใหชีวิตตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความมั่งคง สมดุล “การพึ่งพาตนเอง” ใหไดกอน โดยรูจักประมาณตนและดําเนินการดวยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง ตองสรางพื้นฐาน ความเปนอยูของประชาชนและครอบครัวใหพอมี พอกิน พอใชกอน โดยใชวิธีการที่
ประหยัด โดยใชหลักความพอประมาณ ทรงเตือนสติประชาชนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนลําดับ
ข้ันตอนที่ใชความรู คุณธรรมและ ความเพียรในการปฏิบัติและการดํารงชีวิตสอดคลองกับโกสุม ผือโย (2548 : 56) 
บทบาทในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารและครูในโรงเรียน ดานความประหยัด ควรมีการแนะนํา 
ปลูกฝง อบรมสั่งสอน และทําตนเปนแบบอยางที่ด ี
 สําหรับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมระดับมากลําดับสุดทาย คือ 
สงเสริมใหผูเรียนรูจักนําวัสดุที่เหลือใชมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สดุ ในคาบกิจกรรมชุมนมุ ไดมีการปฏิบัติในดานนี้ 
ผูรับผิดชอบในกิจกรรมชุมนุม จะเปนผูรับนโยบายจากผูบริหารนํามาปฏิบัติตอ ผูบริหารคอยกํากับดูแลใหเปนไป
ตามนโยบาย ดังนั้น ผูบริหารจึงมีการปฏิบัติในดานนี้ลําดับสุดทาย 
 ดานความซื่อสัตย ขอที่สงเสริมดานความซื่อสัตยอยูในระดับมากที่สุดลําดับแรก ไดแก สงเสริมใหผูเรียน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของโรงเรียนดานความซื่อตรง รองลงมา คือ สงเสริมใหผูเรียนมีความประพฤติ
ตรงตอหนาที่ ตรงตอเวลา 
 ความซื่อสัตย ความซื่อตรงตอหนาที่ ตรงกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ปจจุบันที่พระราชทานโอวาทใหกับขาราชการประจําปวา “ใหมีความตระหนักสํานึกในหนาที่ มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย สุจริตเที่ยงธรรม เปนที่พึ่งของบุคคลอ่ืน โดยทั่วไป ขาราชการตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีอยูเสมอและ
ตลอดเวลา” สอดคลองกับผลการศึกษาของสุทัศน อนุพันธ (2542 : บทคัดยอ) พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น 
เก่ียวกับ ดานคุณธรรมเปนลําดับที่หนึ่งในทุกจังหวัด คือ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความยุติธรรม และยึดระบบ 
คุณธรรมในการบริหาร เพราะวาในยุคการแขงขันยุคขาวสารไรพรมแดน ผลกระทบ คือ ความเสื่อม ดานคุณธรรม 
ของคนในสังคม และกลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันวาผูที่เหมาะสมจะสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนในจิตใจคนในสังคม
คือ ผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง สอดคลองกับผลการศึกษาของอภิชา แดงจํารูญ 
(2548 : 143) ที่พบวา หลังจากนักเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมแลว นักเรียน ไมพูดคําหยาบคาย รูจัก 
คุณคาของเวลา ตั้งใจเรียนและทําการบานสงตรงตามกําหนดมากข้ึน 
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 สําหรับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับมากลําดับสุดทาย คือ 
สงเสริมใหผูเรียนมีความซื่อตรงตอตนเอง โดยการทํางานที่ไดรับมอบหมายหรือทําการบานดวยตนเองไมลอกเพื่อน 
ผูบริหารไดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม โดยการเขาคายคุณธรรม นิมนตพระภิกษุเปนวิทยากรในการอบรม 
ประโยชนที่ไดรับคือ หลังจากนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน ตั้งใจ
เรียน มีความรับผิดชอบตองานที่ครูมอบหมาย ทําการบานสงตรงตามกําหนด ซื่อตรงตอตนเอง  
 ดานความมีวินัย บทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่สงเสริมดานความมีวินัยอยูในระดับมากลําดับแรกไดแก 
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสอดแทรกคุณธรรม รองลงมา คือ จัดใหมีเอกสารแนวทาง 
กฎระเบียบ และการวางตนเปนผูมีวินัย สอดคลองกับกําพล สินันตา (2547 : บทคัดยอ) กลาววา ครูและผูปกครอง
ควรมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัยใหแกนักเรียน เลือกยุทธวิธี และวางแผนที่เหมาะสม 
 คุณธรรมนําความรู สูเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 6) ไดกําหนด นโยบายยุทธศาสตร 
และจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการคุณธรรมนําความรูของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปเปน 
กรอบแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน สถานศึกษาทุกแหง ไดเรง ปรับปรุงหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอน 
พรอมทั้งไดพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สําหรับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับมากลําดับสุดทาย คือ จัดทํา
โครงการเพื่อสงเสริมวินัยความรับผิดชอบ ผูบริหารมอบใหครูรับผิดชอบเสริมสรางวินัยใหแกนักเรียน 
 ดานความสุภาพ บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน มีการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริมดานความ
สุภาพ อยูในระดับมากที่สุดลําดับตน ไดแก สงเสริมใหผูเรียนรูจักแตงกายใหสุภาพเรียบรอยในสถานที่ตางๆ และ 
สงเสริมใหผูเรียนมีสัมมาคารวะ เมื่อพูดกับครู/ผูใหญ รองลงมา คือ สงเสริมใหผูเรียนมีมารยาทในการเดินผานครู/
ผูใหญ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศรีทูล มณีรัตน (2548 : 13) พบวาใหมีการแตงกายตามระเบียบของทาง
ราชการและทางโรงเรียนกําหนด ใหนักเรียนแสดงความเคารพครูที่ประตูโรงเรียนในตอนเชาและตอนเย็น สอดคลอง
กับพระครูวิจารณ นวกิจ (บุญศรี พรมแสงชัย) (2549 :40) ใหนักเรียนมีสัมมาคารวะ เม่ือเดินผานครู/พระผูใหญ 
 สําหรับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับมากลําดับสุดทาย คือ 
สงเสริมใหผูเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหาร สอดคลองกับพระครูวิจารณ นวกิจ (บุญศรี พรมแสงชัย) 
(2549 :40) พบวาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียนอยูในระดับมากเปน
ลําดับสุดทาย คือ สงเสริมใหผูเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหารในสถานศึกษา โรงเรียนบานหวยงูกลาง 
(2550 :14) ไดมีการปฏิบัติในระดับมาก ไดนําโครงการวิถีมาปฏิบัติกอนรับประทานอาหารทุกวันจนเปนกิจวัตร            
มีกิจกรรมรับประทานอาหารด ีมีมารยาท ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับคุณภาพมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับดีมาก 
 ดานความสะอาด บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริมดานความสะอาดอยูในระดับมากลําดับแรก 
ไดแก สงเสริมใหผูเรียนมีความแจมใสราเริงอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็นและสงเสริมใหผูเรียนรูจัก
รักษาที่อยูอาศัย โรงเรียน สาธารณสถานและสิ่งแวดลอมใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ รองลงมา คือ สงเสริมใหผูเรียน
รูจักรักษาสถานที่ของสวนรวม โดยไมขีดเขียนทําลายทรัพยสมบัติของราชการ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
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ชอบ เอ่ียมประสงค (2544 : 13) พบวา การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และการใช อาคารและหองตางๆ ในโรงเรียน 
ควรให นักเรียน ครูอาจารยและบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียนไดม ีสวนรวมในการดูแลรักษา ทําความสะอาด เพื่อใหทุก
คนมีความรูสึกในการเปนเจาของรวมกัน ซึ่งจะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมไดมาก และสอดคลองกับผล
ของการศึกษาของ อภิชา แดงจํารูญ (2550 : 150) พบวา ความคิดเห็น ของนักเรียนในดานการสวดมนต ไหวพระ 
คือ ทําใหจิตใจผองใส ราเริง เบิกบาน สดชื่น สวาง สงบ ทําใหเกิดสมาธิและในการฝก สมาธิ ทําใหเปน 
ผูมีจิตใจสงบ มีสมาธิ มีสติรอบคอบและทําใหรูสึก ผอนคลายไมเครียด 
 โรงเรียน เปนสถานที่ใหการอบรมสั่งสอนและปลูกฝงจริยธรรมแกเด็กนักเรียนบังเกิดผลโดยสมบูรณ การที่
นักเรียนไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดีงาม เปนการฝกและสงเสริมความมีระเบียบวินัย ความสํานึกในหนาที่ ความ
รับผิดชอบตอสังคม มีพลานามัยสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนรูจัก
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติไปในตัว สิ่งที่จะตองจัดและพัฒนาบริเวณโรงเรียน ควรมีร้ัวรอบขอบชิด 
ควรจัดใหสะอาดเรียบรอยเปนสัดสวน มีการรักษาตกแตงอยูตลอดเวลาไมใหมีสภาพเสื่อมโทรม สกปรกรุงรัง 
 สําหรับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับมากลําดับสุดทาย คือ 
สงเสริมใหผูเรียนรูจักฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัวปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจ การปฏิบัติของผูบริหาร คือ          
ใหนักเรียนสวดมนตไหวพระทุกเชาเวลาเขาแถวและทําสมาธิ 1 นาที เพื่อใหนักเรียนมีจิตใจ สงบ และสมองแจมใส 
เรียนรูไดดีข้ึน 
 ดานความสามัคคี บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริมดานความสามัคคีอยูในระดับมาก ไดแก สงเสริม
ใหผูเรียนรูรักสามัคคี มีความสมานฉันท รองลงมา คือ สงเสริมใหผูเรียนรูจักปฏิบัติตนเองทั้งในฐานะผูนําและผูตามที่ดี
ตามวิถีประชาธิปไตย สงเสริมใหผูเรียนรูรักสามัคคี มีความสมานฉันท สอดคลองกับผูบริหารโรงเรียนบานหวยงูกลาง 
(2550 : 21) มีโครงการ ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการโลกสวยดวยมือเรา เพ่ือฝกการ เปนผูนําและผูตามท่ีดี 
ฝกปฏิบัติในการทํางานรวมกัน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี มีความ สามัคคี ทํางานรวมกัน ประสบความสําเร็จ 
สอดคลองกับวิจิตร ศรีสอาน (2550 : คํานํา) ไดกลาววา หัวใจของ การปฏิรูป การศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนําความรู 
เพราะถือเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอ สังคมไทย ในการ ดําเนินงานกระทรวงศึกษาธิการไดเช่ือมโยงความรวมมือ 
กับสถาบันตางๆ ในสังคม ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและทองถ่ินใหเขามา เปนเครือขายการพัฒนาการศึกษา 
ท้ังระบบ โดยการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี 
วิถีประชาธิปไตย เปนกรอบแนวทางการดําเนนิงาน 
 ในชวงปดภาคเรียน ไดกําหนดโครงการคุณธรรมนําความรูสูสังคมสมานฉันท จัดอบรมและจัดกิจกรรมเขา
คายใหกับนักเรียน ใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความตระหนักและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยมีกิจกรรมคายตางๆ เชน คายคุณธรรมเยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง คายบูรณา
การสมานฉันท สรางสรรคและพัฒนาเยาวชน เขาคายเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง คายลูกเสือและเนตรนารี             
จัดอบรมพุทธธรรมกับการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเยาวชนของชาติไดเรียนรู จากการปฏิบัติ
จริง เกิดความรู ความเขาใจ แนวทางการปฏิบัติของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดํารงชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย อันจะกอใหเกิดความสมานฉันท โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติศาสนา ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ในการชวยเหลือผูอ่ืนและบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาต ิ
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 ดานความมีน้ําใจ บทบาทของผูบริหารโรงเรียนขอที่สงเสริมดานความมีน้ําใจอยูในระดับมากลําดับแรก 
ไดแก สงเสริมใหผูเรียนรูจักใหความรวมมือเปนอยางดีทุกคร้ังที่โรงเรียน/สวนรวมจัดกิจกรรม ในดานการสงเสริมให
ผูเรียนรูจักใหความรวมมือในการที่โรงเรียนจัดกิจกรรมนั้นสอดคลองกับ โรงเรียนบานหวยงูกลาง (2550 : 17) 
สถานศึกษาไดจัดโครงการวันสําคัญ โดยให กิจกรรม วันสําคัญน้ันๆ มีความรูเหมาะสมกับวัยของผูเรียน เชน วันไหวครู 
วันแม วันเด็ก วันเขาพรรษา วันสุนทรภู ฯลฯ ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดเปนอยางดี เชน กิจกรรมการ
แขงทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 ไดรับรางวัลหนูนอยคนเกง ระดับทอง 
 
ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ผูบริหารควรสรางความตระหนักในเร่ืองการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนแกครูผูสอนเพื่อให
ครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหมากข้ึน สงเสริมใหผูเรียนรูรักสามัคคี มีความ
สมานฉันท รูจักปฏิบัติตนเองทั้งในฐานะผูนําและผูตามที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย 

สงเสริมใหผูเรียนรักษาสถานที่ของสวนรวม ไมทําลายทรัพยสมบัติของราชการ สงเสริมและปลูกฝงให
นักเรียนมีนิสัยในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง รูจักประหยัดโดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง พอมี พออยู พอกิน 
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสอดแทรกคุณธรรม 
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บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

กําพล สินันตา.2547. การมีสวนรวมของผูปกครอง และครูในการเสร ิมสรางวินัยใหแกนักเรียน โรงเรียนบานหัว
ดอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 1. วิทยานิพนธ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
เชียงราย สถาบันราชภัฎเชียงราย. 

ชอบ เอ่ียมประสงค.2544. สภาพและปญหาการสงเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ กศ.ม (การบริหารการศึกษา) กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ธานินทร กรัยวิเชียร.2547. คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร นนทบุรี. ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน  

พิบูลย กระแสสุข.2541. การสงเสริมพฤติกรรมครูตามจรรยาบรรณในโรงเรียน สํานักงานการประถมศึกษา 
อําเภอฝาง. วิทยานิพนธ ศษ.ม (การบริหารการศึกษา) เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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โรงเรียนบานหวยงูกลาง.2550. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
เชียงใหม 

ศรีทูล มณีรัตน.2548. การสงเสริมจริยธรรมของโรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร) สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงราย เขต 1. การศึกษาอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

สุทัศน อนุพันธ. 2542. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนในทัศนะของกรรมการโรงเรียนและครู
อาจารย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 11. วิทยานิพนธ ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อภิชา แดงจํารูญ. 2548. การศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สํานักงาน
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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษากลุมเครือขาย
สถานศึกษาเมืองปอน แมกิ๊ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
 
RELATIONSHIP BETWEEN ADMINISTRATOR’S  ATTRIBUTE  AND 
PERSONEL MANAGEMENT IN MUANGPON MAEKI NETWORK OF  
MAEHONGSON PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1 
 
ผูวิจัย   ปณณวัชญ  พชรอมรรัตน 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท 

ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ  
จุดมุงหมายในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษา กลุมเครือขายเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
กลุมตัวอยางที่ใชคือ ขาราชการครู กลุมเครือขายเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 จํานวน 108 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถามความคิดเห็นมาตรประมาณคา 5 ระดับ และมี
คาความเชื่อมั่น 0.97 วิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารในกลุมเครือขายสถานศึกษา
เมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 2) เพื่อศึกษาการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาเครือขายเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษากลุมเครือขาย
สถานศึกษาเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา 

จากการศึกษาคนควาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา กลุมเครือขาย เมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา กลุมเครือขายเมือง
ปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1ทั้ง 4 ดาน คือ 1) คุณลักษณะดาน
บุคลิกภาพ 2) คุณลักษณะดานภาวะผูนํา 3) คุณลักษณะดานทักษะการบริหาร 4) คุณลักษณะดานวิชาชีพ โดย
ภาพรวมพบวาคุณลักษณะของผูบริหาร อยูในระดับ มาก พิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับ มาก โดย
เรียงลําดับดังตอไปนี้ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะดานทักษะการบริหาร คุณลักษณะดานวิชาชีพ และ
คุณลักษณะดานภาวะผูนํา ตามลําดับ 
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2. ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 แบงออกเปน 5 งาน คือ 1) การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 2) การสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 3) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) วินัยและการรักษาวินัย 5) การออกจาก
ราชการ โดยภาพรวมพบวา การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ทุกดานอยูในระดับ มาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  

การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง วินัยและการรักษาวินัย การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ การสรรหาและแตงตั้งบรรจุ และการออกจากราชการ ตามลําดับ 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
กลุมเครือขายเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา 
คุณลักษณะของผูบริหารทั้ง 5 ดาน มีความสัมพันธทางบวก อยูในระดับสูง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา มีความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ดังนี้ คุณลักษณะดานวิชาชีพ คุณลักษณะดานทักษะการบริการ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และคุณลักษณะดาน
ภาวะผูนํา ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : คุณลักษณะของผูบริหาร, การบริหารงานบุคคล 
 
Abstract 

The Purpose of this research was to study the relationship between the 
administrators’ attribute and personnel management in Muangpon Maeki network of 
Maehongson Primary Education Service Area Office 1. The samples were 108 teachers. 
The instrument was questionnaire with reliability at 0.97, analyzing data used mean, 
standard deviation and Pearson’s product moment correlation.  

The purpose of this research were 1) to study the administrators' attribute in 
Muangpon-Maeki Network of Maehongson Primary Education Service Area Office 1 2) to 
study the administrators personnel management in Muangpon-Maeki Network of 
Maehongson Primary Education Service Area Office 1 3) to study the relationship between 
the incredibles and personnel management in Muangpon-Maeki of Maehongson Network 
Primary Education Service Area Office 1 
The results of the research were:  

1. The administrators' attribute in Muangpon-Maeki Network of Maehongson 
Primary Education Service Area Office 1 were at hight level. It is order by 1)Personality 
2)Leadership 3)Management Skill 4)Profession .  

2. The administrators' personnel management in Muangpon-Maeki Network of 
Maehongson Primary Education Service Area Office 1 were at hight level. It's order by             
1) Human Resource Planning 2) Discipline 3) Performance enhancement in civil service          
4) Recruitment and assignment 5) Retirement.  

3. The relationship between the attribute and personnel management in Muangpon-
Maeki Network of Maehongson Primary Education Service Area Office 1 found that: The 
administrators' attribute: personality, leadership management, and profession were positive 
related at high levels with statistical significant at.01 level. 
 
Key words : administrators’ attribute, Personnel management  
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บทนํา 
การปฏิรูปการศึกษาถือไดวาเปนกระบวนการที่สรางการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาทุกดานเพื่อ

สามารถนําไปสูผลผลิตคุณภาพ หรือเปาหมายของการศึกษาไดตามที่ประสงคการดําเนินการเชนนี้ จึงไมใชการ
เปลี่ยนแปลงธรรมดา แตตองเปลี่ยนแปลงทุกดานอยางรวดเร็ว เพื่อใหเกิดผลอยางจริงจัง จําเปนตองปฏิรูป
การศึกษาดานตางๆ ใน 5 ดาน คือการปฏิรูปการเรียนรู ปฏิรูปโครงสราง และระบบการจัดการศึกษา ปฏิรูปการ
ผลิตและพัฒนาครู การปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและที่สําคัญยิ่งคือ ปฏิรูปผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถในการทํางาน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ถือวาเปน
กฎหมายแมบทในการปฏิรูปการศึกษา โดยมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการบริหาร
การจัดการทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังสํานักเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษา โดยมาตรา 35 
กําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา มีฐานะเปนนิติบุคคล เพื่อใหสถานศึกษาจัด
การศึกษาอยางเปนอิสระ คลองตัว ใหสามารถจัดการบริหารการศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ถือไดวาเปนกฎหมายที่บัญญัติใหมี
การกระจายอํานาจ การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ลงไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล ใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาแลว 
จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบบริหารบุคคลของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ตองมองวา
บุคลากรทางการศึกษายังมีอีกมากมายในสังคม ผูบริหารสถานศึกษา ทุกคนตองบริการอยางมืออาชีพ นําศาสตร
การบริหารงานบุคคลมาใชในหนวยงาน ผูบริหารตองพัฒนาครูทุกคนใหมีความเชี่ยวชาญในอาชีพ เปดโอกาสใหทุก
คนไดแสดงศักยภาพเต็มที่ในงานที่ตรงกับความสามารถและความถนัด จนกระทั่งมีความเปนเลิศทุกคนและดูแลให
ไดรับคาตอบแทนการยกยองตามผลงานที่ปฏิบัติจริงเพื่อจะไดมีขวัญและกําลังใจในการทํางานอยางมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จในชีวิต 

 บุคลากรในสถานศึกษา เปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารจัดการทุกระดับ ทําใหองคกรสูความสําเร็จ 
เจริญกาวหนาและบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรในสถานศึกษาตองมีลักษณะ
สําคัญ คือ ประการหนึ่งตองเปนคนดี เปนคนเกง ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตองใหความสําคัญทุก
กระบวนการข้ันตอน ตั้งแตการพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหา เพื่อการสรรหาบุคลากรและกระบวนการ 
พัฒนาบุคลากร การสงเสริมขวัญกําลังใจของบุคลากร เพื่อใหมีผลตอการปฏิบัติงานตามที่คาดหวัง สอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยสรุปวา ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการบริหาร
สามารถดูไดจากสภาพการทํางานของบุคลากรในหนวยงาน เพราะการบริหารบุคคลเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ประสิทธิผลของงานโดยตรง ในวงการบริหารถือวา การบริหารงานบุคคลเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร เพราะ
ความสําเร็จของงาน ข้ึนอยูกับคนเปนสําคัญ บรรดาสิ่งกอสราง อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ การเงิน แมจะบริบูรณ
สักเพียงใดจะไมมีความหมายเลย ถาคนที่ใชสิ่งเหลานี้ไมมีความสามารถเพียงพอ หรือขาดขวัญ กําลังใจที่จะ
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ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ผูบริหารที่ดีคือ ผูที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความรู ความสามารถสูงในการ
บริหารงานบุคคล ใหทุกคนรวมมือกัน ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายขององคกร  

 ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2546 : 51) ไดกําหนดเปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว มีอิสระภายใตกฎหมาย 
ระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนเปนสําคัญ ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริม
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ ใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการ
บริหารมุงผลสัมฤทธิ์ สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ 

จากแนวคิดการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล ที่ไดกระจายการบริหารงานบุคคลใหสถานศึกษา 
และแนวคิดของรุง แกวแดง (2546:149) ที่กลาววาเมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล
มาที่สถานศึกษาแลว จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบการบริหารบุคคลของสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ จากผลงานวิจัยเก่ียวกับปญหาดานการบริหารงานบุคคลมีรายงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ
กระประถมศึกษาแหงชาติ (2542:52) พบวาสภาพการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา วายังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควรสาเหตุมาจากตัวผูบริหารเอง ไดแก ผูบริหารยังไมไดรับการฝกอบรมทางดานการบริหาร
อยางเพียงพอไมใหความสําคัญดานการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและโครงการคอนขางนอย ขาดการควบคุม 
กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (2545:17) ไดวิจัยพบวา
บุคลากรทุกระดับยังไมไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง โดยเฉพาะบุคลากรระดับโรงเรียนไดรับการพัฒนาเพียงรอยละ 
65 สภาพการจัดสวัสดิการและการใหขวัญกําลังใจแกบุคลากรพบวา หนวยงานทุกระดับยังไมไดสามารถบริการดาน
สวัสดิการใหกับบุคลากรไดตามเปาหมาย สอดคลองกับ ณรงค ศรีละมูล (2546:บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดยะลา พบวาบุคลากรที่ไดจากการ
สรรหาไมตรงตามความตองการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากรมีปญหางบประมาณ ในการดําเนินการ
พัฒนามีไมเพียงพอดานการธํารงรักษาบุคลากรมีปญหาสวัสดิการตางๆ ไมมีความเหมะสมและดานการประเมินผล
กรปฏิบัติงานของบุคลากรมีปญหาเก่ียวกับการใชหลักเกณฑในการประเมินและปรียาภรณ บุญรักษา ไดศึกษา
สภาพการบริหารงานบุคลากร ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักเขตพื้นทีก่ารศึกษาจันทบุรีเขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษายังขาด
ความรูความเขาใจในการดําเนินงาน ขาดประสบการณในการทํางานเก่ียวกับเร่ืองราววางแผนอัตรากําลังและการ
กําหนดตําแหนง ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดาน
วินัยและการรักษาวินัย บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจและรับรูในบทบาทหนาที่ของตนเองและยังขาดความ
รวมมือในการบริหารงานบคุลากร 
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 ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้น มีปจจัยในการปฏิบัติงานหลายดานที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานโดย ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544:81-85) กลาววา ปจจัยที่เก่ียวของกับความสามารถหรือ
พฤติกรรมในการทํางานบุคคล ไดแก ปจจัยดานบุคคล คือ ลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางกันไป ซึ่งมีผล
ตอการแสดงออกของพฤติกรรมการปฏิบัติงานแตกตางกันไปดวย สอดคลองกับ แลชแมน (ภาสกร ศิระพัฒนานนท.
2545:40-41; อางถึงใน Lachman.1998:7-13) ที่กลาววา องคประกอบของความสามารถในการปฏิบัติงาน            
ที่สําคัญข้ึนอยูกับคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคลในการทํางาน แมคคอมิกส และ เอลเจน (McComick; IIgen: 65) 
ไดกลาววาปจจัยของความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลไว 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานบุคคล หมายถึง 
ลักษณะที่แสดงความเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 2) ปจจัยดานสถานการณ หมายถึง เงื่อนไข
เหตุการณ หรือลักษณะของสิ่งแวดลอมนอกเหนือจากตัวบุคคล ที่มีผลตอการแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงสภาพแวดลอมในการทํางานดวย 

จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับ
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษากลุมเครือขายสถานศึกษาเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ตามหลักการและแนวทางขอบขายภาระหนาที่การบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการกําหนดนโยบายปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษากลุมเครือขายสถานศึกษาเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตอไป 
 
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ประชากร ครูในสถานศึกษา สังกัดศูนยเครือขายสถานศึกษาเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ปการศึกษา 2561 คน ภาคเรียนที่ 1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
(Sample size) โดยใชตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan.1979) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 108 กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางการใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie,R.V. and Morgan,D.W. (อางถึงใน อรัญญา พลเจียง, 2555 : 35) 
โดยวิธีสุมกลุมตัวอยาง แบบสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ชนิด 5 ระดับตามวิธีของ (Rensis Likert Method) ดวยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็น เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 
นํามาวิเคราะหขอมูลดวยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson' s Correlation Coefficient ; r) เพื่อหาความสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารงานบุคคล ในการสงเสริมเกิดความเขาใจและรับรูสภาพคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา
และการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เปนแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาในศูนยเครือขายเมืองปอน แมก๊ิ และเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานโรงเรียนในกลุมเครือขายสถานศึกษาเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา            
กลุมเครือขายเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ผลปรากฏดงัตาราง  
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขาย

เมืองปอน แมกิ๊ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยภาพรวม  
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา X  SD ระดับ 

 ดานบุคลิกภาพ 4.07 0.58 มาก 
 ดานภาวะผูนํา 3.95 0.69 มาก 
 ดานทักษะการบริหาร 4.00 0.73 มาก 
 ดานวิชาชีพ 3.98 0.70 มาก 

              โดยภาพรวม 4.00 0.67 มาก 
 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร โดยสอบถามออกเปน 4 ดาน คือ 

1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 2) คุณลักษณะดานภาวะผูนํา 3) คุณลักษณะดานทักษะการบริหาร 4) คุณลักษณะ
ดานวิชาชีพ โดยภาพรวมพบวาคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก ( = 4.00) เมื่อ พิจารณาเปนรายดาน
พบวา ทุกดานอยูในระดับ มาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังตอไปนี้ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด ( = 4.07) และคุณลักษณะดานภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.95) 

X

X X
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา กลุมเครือขาย เมืองปอน 
แมกิ๊ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เมืองปอน แมก๊ิ 

ขอที ่ การบริหารงานบุคคล 
N =108 

ระดับ 
X  SD 

1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 4.49 0.42 มาก 
2. การสรรหาและแตงตั้งบรรจ ุ 3.75 0.60 มาก 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3.83 0.59 มาก 
4. วินัยและการรักษาวินัย 3.94 0.54 มาก 
5. การออกจากราชการ 3.74 0.61 มาก 

 เฉลี่ยรวม 3.95 0.55 มาก 
 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา กลุมเครือขายเมือง
ปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับ มาก 
( X = 3.95) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนง มีคาเฉลี่ย ( X = 4.49) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด การออกจากราชการ ( X = 3.74) 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษา กลุมเครือขายเมืองปอน แมกิ๊  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 R 
X1 .276** .407** .325** .487** .485** .619** 
X2 .320** .603** .461** .532** .547** .677** 
X3 .215** .404** .380** .417** .526** .642** 
X4 .191** .382** .310** .383** .367** .453** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 3 คาสหสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเมือง
ปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร            
มีความสัมพันธทางบวกระดับมาก กับการบริหารงานบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
สหสัมพันธระหวาง .453 – .677 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารงาน
บุคคล โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ คุณลักษณะดานภาวะผูนํา X2 (r=.677) คุณลักษณะดานทักษะการ
บริหาร X3 (r=.642) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ X1 (r=.619) และคุณลักษณะดานวิชาชีพ X4 (r=.453)  
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคนควาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา กลุมเครือขายเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
สามารถสรุปได ดังนี้  

1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา กลุมเครือขายเมืองปอน 
แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา โดยภาพรวม คุณลักษณะของ
ผูบริหาร อยูในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหาร
สถานศึกษาระดับสูง อีกทั้งผูบริหารสวนใหญมีประสบการณในการบริหารงาน จึงทําใหเกิดการบมเพาะความรูและ
ประสบการณในการทํางานและการบริหารงาน ทําใหเกิดงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับ ชนาภัทร 
เกิดประกอบ (2552) โดยการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพกับคุณภาพงานวิชาการ
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ผลการศึกษา
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่อางทอง มีคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพอยูในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษากลุมเครือขายเมืองปอน แมก๊ิ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยภาพรวม การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอยูในระดับ มาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถในการบริหารงานบุคคล อีกทั้ง มีการกระจายอํานาจใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษา ทาํใหดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว มีอิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ 
เปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรไดรับการพัฒนา ทําใหมีความรู ความสามารถ ทําให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) สอดคลองกับ สมพล อินทรัตน (2554) โดยศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จํานวน 
97 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก     
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารงานบคุคลของโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับ มาก โดยเรียงคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการ
วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง และดานการออกจากราชการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

3. การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา           
กลุมเครือขายเมืองปอน แมก๊ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวาคุณลักษณะ
ของผูบริหาร ไดแก คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะดานภาวะผูนํา คุณลักษณะดานทักษะการบริหาร และ
คุณลักษณะดานวิชาชีพ มีความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ทําใหคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาสงผลและมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานในการบริหารงานบุคคล สอดคลองกับ มนตรี บุญธรรม 
(2544) โดยไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน               
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สํากัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของขาราชการครู ที่สงผลตอประสิทธิภาพ การปฏิบัติหนาที่การ

จัดการเรียนการสอน 
2. ควรการศึกษาความพึงพอใจของครูตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
3. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหาร เพื่อความสามารถในการบริหารบุคคล 

  4. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
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ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

Problems and Guidelines for Academic Affairs Administration of the Small Size 
Primary Schools under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
 
ผูวิจัย    ปุญชรัศมิ์  งามนอก  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ์  

  ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ใชใน
การวิจัยคร้ังนี้ผูบริหาร 14 คน ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา อีกจํานวน 112 คน โดย
ศึกษากับกลุมประชากรทั้งหมดสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
มีขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู รองลงมาดานการ แนะแนว และดานการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสวนขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาต่ําสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษาแนวทางการพัฒนาผูบริหาร และครูทุกคนควรเล็งเห็นความสําคัญของการจัดแหลงเรียนรูมีการ
พัฒนาตนเองโดยศึกษาการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยรวมกันจัดแหลงเรียนรูใหผูเรียน
ไดรับประสบการณที่เปนรูปธรรมตรงตามศักยภาพของผูเรียนโดย ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายใหครูผูสอนทุกคน
รวมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยนําแหลงเรียนรูมา รวมบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูและเปดโอกาสให
ชุมชนรอบโรงเรียนและผูเก่ียวของทุกฝายรวมกัน จัดการศึกษาใหมีความเหมาะสมตรงกับหลักสูตรที่กําหนดและ
ตรงตามศักยภาพความสามารถของผูเรียน ทําใหผูเรียนนําความรูความสามารถที่ไดรับมาพัฒนาตอยอดความรูเพื่อ
ปรับใชในชีวิตประจําวัน 

 
คําสําคัญ : ปญหาการบริหารงานวิชาการ / แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ / การบริหารงาน 

วิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ABSTRACT  
The objectives of this research were 1) to study the problem of academic affairs 

administration in the primary schools under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
and 2) to examine the guidelines for developing academic affairs administration in the 
small size schools under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2. The 
population included 14 administrators and 112 teachers responding for academic affirsad 
educational personnel. All of them were the samples. The statistics used for data analysis 
were Percentage, Mean , and Standard Deviation. 
The results showed that; 

1. The analysis of overall opinions towards academic affair administration problems 
was ar a moderate level. As considering in each aspect, the aspect with the highest mean 
was learning resource development, followed by supervision, and research for educational 
quality development. However, the lowest mean of the problem was curriculum development 
in the institutions.  

2. Guidelines for the development revealed that all administrators and teachers should 
realize the importance of learning resources. There should have self-development by studying 
the use of internal and external learning resources by jointly organizing learning resources for 
learners to have concrete experiences, meet the potential of learners. The school administrators 
should assign all teachers to jointly create educational curriculum by integrating learning 
resources with learning groups and providing opportunities for communities around the 
schools. Significantly, all relevant parties should coordinately organize education serving to the 
course set and meet the potential, ability of learners These allow the learners to apply the 
knowledge gained to develop further knowledge to be used in daily life. 
 
Keywords : Problems Of Academic Administration / Guided Development Of Academic  

Administration  / Academic Administration In Small-size Schools 
 
ความนํา 

การศึกษาในอนาคตสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ “เครือขายการเรียนรู” ที่มี การประสานสัมพันธกัน 
และใชความหลากหลายขององคกรที่เก่ียวของใหเปนประโยชนอาทิ โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน สื่อมวลชน องคกร
ศาสนา ภาคเอกชน องคกรเอกชนสาธารณประโยชนและองคกรเฉพาะกิจอ่ืนๆ ควรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือขายขอมูลจากทั่วโลกมาใชใหเปนประโยชนสูงสุดตอการเรียนรู เพื่อชวยกันจัดการศึกษาสนอง
กลุมเปาหมายที่หลากหลายทั้งการศึกษาตอเนื่องในระบบปกติที่ตองปรับใหสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กยิ่งข้ึน 
การศึกษาและฝกอบรมระยะสั้นตลอดจนการฝกอบรม ในสถานที่ทํางานเพื่อพัฒนา “แรงงานที่ผลิตเปน” ใหแก 
ภาคการผลิตตางๆ ที่ตองมีการปรับตัวและแขงขัน อยูตลอดเวลา รวมถึงการศึกษาที่มาจากฐานครอบครัวและ
ชุมชน “เพื่อสรางความมั่นใจและการเคารพซึ่งกันและกันในสังคมเพื่อสรางความภูมิใจความมีศักดิ์ศรีและ
ความสามารถพึ่งตนเองได ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่เกิดข้ึนในโลกปจจุบัน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองนั้นไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษยอยางรุนแรง ยากที่จะหลีกเลี่ยงได แตการจะดํารงตนใหอยู
รอดไดในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ จําเปนตองอาศัยกระบวนการการจัดการศึกษาเพื่อไปพัฒนาคนใหมี
ความรูความสามารถ เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 
คานิยม และคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
ไดกําหนดสาระสําคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษาไวในหมวดที ่4: แนวการจัดการศึกษาที่มุงประโยชน สูงสุดกับผูเรียน
โดยระบุไวในมาตรา 22 วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยที่กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 24 ที่กําหนดไววา การจัดกระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการการเผชิญสถานการณและประยุกตใชเพื่อปองกันและแกปญหาใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริงฝก
การปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยาง
สมดุล รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมสื่อการเรียนการสอนอํานวย ความสะดวกใหแกผูเรียนเกิดการเรียนรู และใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลายพอแม
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่  

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กนับเปนการบริหารที่มีความแตกตางจาก
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ จากการสรุปของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 : 45-46) 
ดําเนินการวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาพบวาจุดออนดานการบริหารงานการศึกษาซึ่งพบวา มีความแตกตาง
ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยที่โรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากยังขาดศักยภาพดานครู วัสดุครุภัณฑ 
การพัฒนาวิชาการรวมทั้งมีความแตกตางกันทั้งในคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากในโรงเรียน
ขนาดเล็กไมสามารถนํานโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐานไปปฏิบัติไดครบ 

สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น หมายถึง โรงเรียน
ที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 120 คนนั้น พบปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กคือขาดงบประมาณ อุปกรณสื่อการเรียน
การสอน มีครูไมครบหรือไมเพียงพอ ที่จะสอนใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู และครูผูสอนตลอดจนผูบริหารของ
โรงเรียนขนาดเล็กยังมีภาระงานที่ไดรับมอบหมายเชิงนโยบาย จากเหตุดังกลาวประกอบกับเหตุผลอ่ืนๆ สงผลให
โรงเรียนขนาดเล็กโดยทั่วไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และไมผานเกณฑการประเมิน (ประสงค เมธีพินิตกุล. 
2553 : 32) ขอบขายและภารกิจแนวปฏิบตัิงานบริหารวิชาการตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหสถานศึกษา
ดําเนินการ ซึ่งสถานศึกษาแตละสถานศึกษา แตละพื้นที่ แตละจังหวัด เชน เปนโรงเรียนขนาดเล็กขาดครู อยูไกล
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานที่ไดรับมอบหมายมากเกินไป และงานของขอบขายภารกิจ ผูอํานวยการ
สถานศึกษารองผูอํานวยการสถานศึกษาและครูยังขาดความรูความสามารถที่จะปฏิบัติได จึงเปนปญหาตอการ
ดําเนินงานบริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก แตเพื่อใหไดมาตรฐานใกลเคียงกันจึงใหมีการประเมินคุณภาพ
เปนตัวกํากับ โดยใหสถานศึกษากําหนดหลักเกณฑการประเมินดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามี
การประเมินผลระดับสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (เบญจวรรณ เหลวกูล. 2561 : 3)  

การบริหารงานวิชาการตามขอบขายภารกิจและแนวทางปฏิบตั ิที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดขอบขาย
และภารกิจแนวปฏิบัติมาใหสถานศึกษานั้น จึงเปนแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่สถานศึกษาจะสามารถพัฒนาการ
เรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีข้ึน โดยมอบหมายใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เปนอํานาจและหนาที่
โดยตรงในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาที่
รับผิดชอบโดยความรวมมือของสถานศึกษา พัฒนาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและพัฒนางานดานวิชาการ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนรวมกับสถานศึกษา (เบญจวรรณ เหลวกูล. 2561 : 3)บุคคลที่สําคัญมี
บทบาทตอการที่จะใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร คือผูบริหารโรงเรียนและครูซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในฐานะที่เปนผูมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิดตอผูเรียน ผูบริหารโรงเรียน ควรจะรับผิดชอบในฐานะที่เปนผูนําของครู
ในดานวิชาการเปนอันดับแรกเพราะหนาที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแหง คือ การใหความรูแกนักเรียนในดาน
วิชาการโดยการทํางานรวมกับครู กระตุนเตือนครูใหคําแนะนําแกครูและประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพในการสอน วัตถุประสงคหลักสําคัญของโรงเรียน คือ การพัฒนางานวิชาการหรือกลาวงายๆ คือผล
การเรียนการสอน ปจจัยการบริหารดานอ่ืนๆ ที่จัดใหมีในโรงเรียนก็เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนการสอนที่ดี ดังนั้น
ผูบริหารการศึกษาจะตองเขาใจและตระหนักในภาระหลักของตน ตองเอาใจใสในการจัดวิชาการใหดีที่สุด 

สวนการดําเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพและใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวขางตน ตองอาศัยการบริหารงานดานตาง ๆ ในโรงเรียน และการ
บริหารงานวิชาการถือวาเปนงานที่สําคัญซึ่งเปนงานหลักของโรงเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ดังจะเห็นไดจากมาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาจะปรากฏชัดเมื่อการบริหารงาน
วิชาการประสบผลสําเร็จ การบริหารงานวิชาการจึงนับวามีบทบาทสูงสุดตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ
บริหารงานในโรงเรียน ดังนั้นการบริหารวิชาการถือเปนงานที่สําคัญผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสนใจและ
ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบ รูจักปรับปรุงตนเองใหรูและเขาใจงานวิชาการ สามารถเปนผูนําของครูในดาน
งานวิชาการได ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการที่จะนําใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
จึงควรที่จะทราบแนวทางปฏิบัติ ซึ่งผูบริหารโรงเรียนควรพิจารณาดําเนินการในสวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพโรงเรียนในความรับผดิชอบ แตโดยสภาพที่แทจริงการปฏิบัติงานวิชาการดานกระบวนการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนยังไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนยังประสบปญหาในการปฏิบัติงาน
วิชาการในดานตาง ๆ อยูหลายประการ คือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ผูบริหารและครูวิชาการ
ตลอดจนครูผูสอนยังขาดความรู ความเขาใจในหลักสูตร ดานการเรียนการสอนครูสอนขาดความรูความเขาใจ ขาด
ทักษะในการสอนบางวิชา ยังยึดตัวครูเปนศูนยกลาง ดานวัสดุอุปกรณประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
โรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่จําเปน ครูยังขาดความรูและเทคนิควิธีการผลิตและการใชสื่อ ดานการวัดผล
และประเมินผล ครูขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดผลประเมินผล ไมสามารถสรางเคร่ืองมือวัดผลที่มีคุณภาพ
ได ดานหองสมุด มีหนังสือไมเพียงพอในการใหบริการแกนักเรียน ดานการนิเทศภายในผูบริหารและครูวิชาการ ครู
สอนไมเขาใจในการนิเทศภายใน จึงขาดการวางแผนที่ดี ดานการประชุมอบรมทางวิชาการยังขาดการสนับสนุน
สงเสริมใหครูเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูเทคนิควิธีใหม ๆ เก่ียวกับการเรียนการสอน 

 โดยที่รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2553 : 30) ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาเปน 4 
ดานตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู คือ 1) ดานหลักสูตร 2) ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3) การวัด/
ประเมินผลและการเรียนรูและรับเขาศึกษาตอ และ 4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู (ICT) 
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สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีจํานวนสถานศึกษาในสังกัด 112 โรงเรียนในจํานวน
สถานศึกษาในสังกัดมีโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คน ลงมา จํานวน 14 โรงเรียน เกิดปญหาครูขาดแคลน 
และสื่อเทคโนโลยีทันสมัย ครูไมครบชั้น งบประมาณไมเพียงพอสําหรับคาใชจาย ดานสาธารณูปโภคประกอบกับ
นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนเปนชาติพันธุหลายชนเผา ไมสามารถสงเสริมสนับสนุนคาใชจาย
ดานการศึกษาใหบุตรหลานและปญหาเหลานีส้งผลใหโรงเรียนขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา นักเรียน
ขาดโอกาสในการไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (2562 : 3) 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดกรอบขอบขายงานวิชาการตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหได
ขอมูลนําไปใชในการวางแผนแกไขและพฒันาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขนาดเลก็และครู
วิชาการใหเหมาะสมกับบริบทของการเปนโรงเรียนขนาดเล็กตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 

 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. วุฒิการศึกษา 
 4. ตําแหนงหนาท่ี 
 5. ประสบการณในการทํางาน 
 

ปญหาการบริหารงานวิชาการและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
2. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
3. ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
4. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
5. ดานการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู 
7. ดานการแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 

ปญหาและขอเสนอแนะ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาคร้ังนี้ใชประชากรทั้งหมด 126 คน ประกอบไปดวยผูบริหาร 14 คน ครูที่รับผิดชอบ งาน
วิชาการและบุคลากรทางการศึกษาอีกจํานวน 112 คน โดยศึกษากับกลุมประชากรทั้งหมด 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามการศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบดังนี้ 
 ตอนที ่1 เปนขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 เปนขอคําถามเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี 7 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร ในสถานศึกษา ดาน
การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี ทางการศึกษา ดานการพัฒนา
แหลงการเรียนรู และดานการแนะแนว 

ตอนที่ 3 ขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

1. ขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ถึงโรงเรียน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ 

 5. จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามปจจยัพื้นฐานสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามแลวนํา
คะแนนที่ไดจัดพิมพลงเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อเตรียมการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติเกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่กําหนดไว โดยแบงออกเปน ดังนี้ 
1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
2. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปนผูตอบแบบสอบถามโดย
ภาพรวม รายดาน และรายขอ การวิเคราะหใชคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
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2.1 แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนด
น้ําหนักคะแนน ดังนี้ 

  ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับนอยที่สุด  
  ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับนอย 
  ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับมาก 
  ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับมากที่สุด 

2.2 การแปลความหมายของคะแนน เปนการวิเคราะหเพื่อทราบระดับปญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
วามีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอยูในระดับใด  
โดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซึ่งอาศัยเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2545 : 23-24) 
แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนดไวดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

 3. วิเคราะหขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาเรียบ
เรียงในรูปของขอความ ดวยการจับกลุมประเด็น แลวทําการวิเคราะหตามประเด็นของขอมูล โดยการอธิบายความ
และตีความหมายขอมูลที่ได 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ระดับความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.61) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน   
มีขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู (µ = 2.83) รองลงมา ดานการแนะแนว              
(µ = 2.65) และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (µ = 2.59) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
ปญหาต่ําสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา(µ = 2.50) รายละเอียดในแตละดาน ดังนี้ 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และระดับความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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ปญหาการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

N=126 

µ σ 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 2.50 0.286 นอย 
2. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 2.57 0.345 ปานกลาง 
3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 2.59 0.510 ปานกลาง 
4. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 2.56 0.425 ปานกลาง 
5. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 2.58 0.505 ปานกลาง 
6. ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู 2.83 0.583 ปานกลาง 
7. ดานการแนะแนว 2.65 0.535 ปานกลาง 

รวม 2.61 0.394 ปานกลาง 
 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทําการสังเคราะหจากคําตอบจากแบบสอบถามปลายเปด ดังตารางที2่  
 

ตารางที่ 2 แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในแตละดาน 

ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
  

1.1 ประชุมวางแผนการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
1.2 โรงเรียนจัดทําคูมือเพ่ือใหมีรูปแบบและแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตรท่ีชัดเจน 
1.3 โรงเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และภูมิ
ปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการทําหลักสูตร 
1.4 ผูบริหารจัดหาคูมือ แนวการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาบริการแกครู 
1.5 ผูบริหารประเมินการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินมาพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเน่ือง 

2. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 

2.1 ควรสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลโดยเนน
ประเมินผลตามสภาพจริง 
2.2 จัดใหมีการอบรมครูเก่ียวกับการจัดทําแผนการวัดและประเมินผล
แตละวิชา 
2.3 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดใหครูไดศึกษาดูงานดานการวัดผล และ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
2.4 ควรสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
2.5 นําผลการวัดผลและประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 
 

3.1 ควรจัดใหมีการอบรมครูเก่ียวกับการสรางและการใชนวัตกรรมดวย
วิธีท่ีหลากหลาย 
3.2 ควรสงเสริมใหครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระ 
3.3 ผูบริหารควรสนับสนุนใหวิจัยเพ่ือแกปญหาในช้ันเรียน 
3.4 มีการประเมินผลงานวิจัยเพ่ือนํามาพัฒนากิจกรรมและการเรยีนการสอน 
3.5 จัดใหมีการใหความรูกับระเบียบวิธีการวิจัยและการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา 

4. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.1 ควรจัดอบรมใหความรูเรื่องการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เครือขาย
ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
4.2 ผูบริหารควรเพ่ิมการใหคําแนะนําในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแกครู 
4.3 การใหขวัญ กําลังใจ และยกยองชมเชยครูท่ีประสบความสําเร็จดาน
การเรียนการสอน 
4.4 ครูควรนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใชกับการเรียนการสอน 
4.5 ควรจัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการและความสามารถของผูเรียน 

5. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

5.1 โรงเรียนขอรับการสนับสนุนสื่อจากผูปกครอง 
5.2 โรงเรียนควรผลิตสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุทองถ่ิน 
5.3 สงเสริมใหมีการเผยแพรสื่อของแตละโรงเรียนและแลกเปลี่ยนสื่อ
การเรียนการสอน 
5.4 ควรจัดทําสื่อใหเหมาะสมกับความตองการนักเรียน 
5.5 จัดหาสื่อใหพอกับความตองการของนักเรียน 

6. ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู 6.1 ควรพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู  
6.2 ควรมีหองคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต หองมัลติมีเดีย ท่ีทันสมัย เพียงพอ 
ตอความตองการนักเรียน 
6.3 ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและจัดทําแหลงเรียนรู 
6.4 ควรสงเสริมใหครูและผูเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน 
6.5 ควรใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  

7. ดานการแนะแนว 
 
 
 
 

7.1 ควรสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมดานการแนะแนวใหแกนักเรียน 
7.2 ผูบริหารควรตระหนักและใหความสําคัญกับการแนะแนว 
7.3 ควรมีบริการจัดทําสารสนเทศและใหคําปรึกษา 
7.4 ควรมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนปจจุบัน 
7.5 ควรมีการดูแล ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนว 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลปญหาการบริหารงานวิชาการและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 สามารถอภิปรายผลในประเด็นตาง ๆ ซึ่งมี 7 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา             
ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการพัฒนา
แหลงการเรียนรู ดานการแนะแนว โดยผูวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.61)            
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู (µ = 2.83)            
อาจเปนเพราะโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดการสงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและนิเทศกํากับติดตามประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง แหลงการเรียนรู เชน หองสมุด มุม
หนังสือในหองเรียน หองคอมพิวเตอร หองมัลติมิเดีย และเนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก และบางโรงเรียนติดขอบ
ชายแดน อยูบนพื้นที่สูง แหลงเรียนรูบางประเภทจึงไมเอ้ืออํานวย เชน หองพิพิธภัณฑ ศูนยวิชาการ ศูนยวิทย
บริการ สวนสุขภาพ เปนตน ควรมีแหลงเรียนรูภาย ผูเรียนใชแหลงเรียนรูไดอยางหลากหลาย ทั้งนี้เพราะสื่อการ
เรียนการสอนถือเปนปจจัยทางการศึกษาที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะหากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับ
วัยของผูเรียนแลวการเรียนรูจะสรางความสนุกสนานใหกับผูเรียนเปนอยางดี มีบรรยากาศในการเรียนที่ไมนาเบื่อหนาย 
รวมถึงการจัดทําสื่อใหมีความเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีสื่อแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน ลวนแตสรางบรรยากาศใหกับผูเรียน ไดเรียนรูอยางหลากหลาย และสามารถพัฒนาการเรียนรูให
อยูในระดับที่ดีข้ึนได ดังนั้นผูบริหาร และครูทุกคนควรเล็งเห็นความสําคัญของการจัดแหลงเรียนรู มีการพัฒนา
ตนเองโดยศึกษาการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยรวมกันจัดแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณที่เปนรูปธรรม ตรงตามศักยภาพของผูเรียนโดยผูบริหารสถานศึกษา มอบหมายใหครูผูสอนทุกคน
รวมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยนําแหลงเรียนรูมารวมบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูและเปดโอกาสให
ชุมชนรอบโรงเรียนและผูเก่ียวของทุกฝายรวมกันจัดการศึกษาใหมีความเหมาะสมตรงกับหลักสูตรที่กําหนดและตรง
ตามศักยภาพ ความสามารถของผูเรียนทําใหผูเรียนนําความรูความสามารถที่ไดรับมาพัฒนา ตอยอดความรูเพื่อ
ปรับใชในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ สมาธิ พินิจกิจ (2546 : 56) ศึกษาเร่ืองการใชแหลง
เรียนรูในชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา 
สภาพการใชแหลงการเรียนรูในชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
 ดานสื่อเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพุทธศักราช 2542 ที่ผูมีหนาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานควรดําเนินการดังนี้ 1) จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูใน
ทองถ่ินมาประยุกตใชสื่อการเรียนรู 2) ศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูโดยสอดคลองกับกระบวนการ
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เรียนรูของผูเรียน 3) จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียนและสําหรับเสริมความรูของ
ผูสอน 4) ศึกษาวิธีการเลือกและใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมหลากหลายและสอดคลองกับวิธีการ
เรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรูและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 5) ศึกษาวิธีการวิเคราะหและ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทําข้ึนเองและเลือกนํามาใชประกอบการเรียนรูโดยมีการวิเคราะหและ
ประเมินสื่อการเรียนรูที่ใชอยูนั้นอยางสม่ําเสมอ 6) จัดหาหรือจัดใหมีแหลงเรียนรูศูนยสื่อการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและพัฒนาสื่อการ
เรียนรู 7) จัดใหมีเครือขายการเรียนรูเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางสถานศึกษา
ทองถ่ินชุมชนและสังคมอ่ืนๆ 8) จัดใหมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการใชสื่อการ
เรียนรูเปนระยะๆ ขอมูลทางดานแหลงเรียนรูในชุมชนหมูบานตําบลอําเภอจังหวัดสามารถนํามาใชประโยชนในการ
พัฒนาการศึกษาในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยไดหากไดมีการรวบรวมและ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหสามารถนํามาใชในการศึกษาเรียนรู ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผูเรียนให
คนพบศักยภาพแหงตนและเมื่อพิจารณารายดานมีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้ 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
 ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สําหรับดานการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา โดยรวมมีปญหาอยูในระดับนอย 
(µ = 2.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ ศึกษาวิเคราะหสาระสําคัญของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง 2560 (µ = 2.60) ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนกําลัง 
เร่ิมตนใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 เปนหลักสูตรใหมสําหรับครู จึงสงผลใหครู ขาดความรู
ความเขาใจในการวิเคราะหหลักสูตรและไมสามารถนําไปจดักิจกรรมการเรียนการสอน ไดตรง ซึ่งงานดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใชมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน เนื่องจากหลักสูตรเปน
ตัวกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาทั้งระบบไมวาจะ เปนการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค โครงสรางหลักสูตร 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลวนแลวแตมีความสัมพันธกับหลักสูตรทั้งสิ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วรรณวิษา เภาวิเศษ (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 10 จังหวัดภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูใหขอมูล คือ ครูฝาย
วิชาการที่รับผิดชอบเปนหัวหนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 ของแตละ
โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการที่เปนผูกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายของสถานศึกษา และกําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ชุมชนที่มีสวนรวมกับคณะกรรมการในการทําภารกิจนี้มากที่สุดเปนตัวแทน
ผูปกครอง สวนปญหาที่พบคือ ชุมชนและคณะกรรมการยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม และครูยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 
เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
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 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชควรจัดอบรมครูใหมี 
ความรูความเขาใจในหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตรอยางถูกตองโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมา
อบรมใหกับกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยการจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษาใหมีการ
รวมกลุมโรงเรียนขนาดเล็กแตละอําเภอเพื่อรวมกันจัดทํา จัดสัมมนาหลักสูตรภายในโรงเรียนและกลุมโรงเรียน
ขนาดเล็กทุกป ใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา โดยบุคลากรในโรงเรียนขนาดเลก็รวมกับบุคลากร
ภายนอก และนิเทศติดตามการนํา หลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 
2. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

 ผลการวิจยัพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สําหรับดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
โดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.57) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหา
สูงสุด คือ มีการกําหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ           
(µ = 2.78) ทั้งนี้อาจเปนเพราะในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีบุคลากรนอยและจํากัด ผูบริหารโรงเรียนจึงตอง
ใหครูทํางานทุกอยาง จึงไมมีเวลาศึกษาและทําความเขาใจการกําหนดรูปแบบระเบียบการวัดและประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรี ศรีเพชร (2546 : บทคัดยอ) ทําการวิจัย
การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ดานวัดประเมินผล พบวา โรงเรียนมีปญหาครูผูสอนไมมีความรูเก่ียวกับการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง ขาดเคร่ืองมือในการวัดประเมินผล การจัดหาเอกสารที่เปนความรูเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนเพื่อเผยแพรใหครูอาจารยไดทราบทั่วกันนั้นเปนสิ่งสําคัญและจําเปนเพื่อใหครูไดศึกษาใหมี
ความรูความเขาใจในการวัดผลและประเมินผล 
 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการดานการวัดผลและประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียนคือ จัดอบรมใหครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดรูปแบบระเบียบการวัดและประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การจัดใหครูศึกษาดูงานดานการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงจัดใหมี
หนังสือวิชาการดานการวัดและประเมินผลไวใหครูเพื่อเปนแหลงคนควาดานการวัดและประเมินผล จัดทําระบบการ
วัดผลที่ถูกตองตามระเบียบ  
3. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สําหรับดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยรวมมี
ปญหาอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.59) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ 
ผูบริหารสงเสริมใหครูทําการวิจัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษา (µ = 2.81) การสนับสนุนจากผูบริหารในการทําวิจัยไม
มากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสวนใหญ โรงเรียนอยูในพื้นที่สูง และเปนชนเผา อยูในถ่ินทุรกันดาร ผูบริหารจึงเนน
กิจกรรมการเรียนการสอน ในเร่ืองการสรางอาชีพใหแกผูเรียนมากกวา ซึ่งงานวิจัยมักเปนการทําเพื่อเลื่อนตําแหนง
หรือการสรางผลงานทางวิชาการ โดยสวนใหญทําเปนการเฉพาะกิจ ไมไดมีการทําวิจัยแบบตอเนื่อง จึงไมได
กอใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนตามที่ควรจะเปน จึงอาจทําใหครูไมมีความรูความเขาในเร่ืองการวิจัย ครูสวน
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ใหญยังไมเขาใจเร่ืองการทําวิจัยและทํางานวิจัยนอยมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อัศรายุทธ ศรีใจอินทร (2553 : 
288) ไดทําการวิจัยเร่ือง การนําเสนอกลยุทธการบริหารงานวิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียน ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวาผูบริหารโรงเรียนที่เปนปญหา
ลําดับแรกคือ การจัดทําคูมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ภารกิจนี้ไมไดปฏิบัติเนื่องจาก ขาดวิทยากร และครูขาด
ความรูความชํานาญในการวิจัย ขาดครูวิชาการที่มีความรูความชํานาญในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน การจัดทําคูมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู บุคลากรขาดความรูความชํานาญในการทําวิจัย 
 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนใหความสนใจการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตระหนักใหบุคลากรเห็นประโยชนและ
ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน สงเสริมใหครูเขาอบรมการทําวิจัยอยู เสมอ และมีการติดตามผลโดย
ศึกษานิเทศกอยางตอเนื่อง 
4. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 ผลการวิจัยพบวา พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สําหรับดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมมีปญหา
อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.56) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีขอที่มคีาเฉลี่ยระดบัปญหาสูงสุด คือ ผูบริหาร
สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน (µ = 2.67) ทั้งนี้อาจเปนเพราะการไดรับการสนับสนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สงเสริมใหโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร การจัดการเรียนรูดวยระบบทางไกลผานดาวเทียม เนนให
นักเรียนอานออกเขียนไดดานทักษะวิชาการไปเปนสวนใหญในขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดเล็กก็มีขอจํากัดดาน
บุคลากร ครูจึงตองสอนทุกวิชาหรือรับผิดชอบหลายชั้นเรียนผูบริหารอาจจึงไมไดมุงเนนสงเสริมใหครูจัดการเรียน
การสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินมากนัก อยางไรก็ตามในชุมชนมีทรัพยากรที่เปนบุคคลที่มีคุณคามาก ที่จะสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรใหความสนใจเปนพิเศษ นอกจากการจัดการเรียน
การสอนแลวยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน สําหรับวิธีการใชวิทยากรในชุมชนนั้น ให
ความหมายวา เปนบุคคลที่ไดรับเชิญมาพูดหรือสาธิตเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพื่อใหนักเรียนไดฟงหรือดู วิทยากรผู
นั้นจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญ มีประสบการณเมื่อเปรียบเทียบกับครูผูสอนแลววิทยากร
เปนผูมีความชํานาญมากกวา โดยจัดประสบการณในการเรียนรูใหผูเรียนอยางหลากหลายดวยการฝกปฏิบัติจริง
ดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในชุมชน ซึ่งเกิดข้ึนจากภูมิปญญาทองถ่ินสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพุทธศักราช 2542 มีแนวทางการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผู บริหารควรสงเสริมให
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ยืดหยุนและเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน ใหมีการจัดทําเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของผูเรียนและสงเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝงคุณธรรม
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึ่งประสงคไวในทุกวิชาและควรสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาใน
ทองถ่ินในการพัฒนากระบวนการเรียนรู เชน ดานการทอผา ดานดนตรี ดานการรองเลน การรายรํ่า การทําขนม 
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ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาคนสําคัญในทองถ่ินที่มีความรูความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพตนเองในดานการถายทอด
เนื้อหาประสบการณ ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรเชิญวิทยากรทองถ่ินที่มีความรู ความสามารถความชํานาญ
เฉพาะดานในทองถ่ินมาบรรยายใหผูเรียนฟง สาธิตใหผูเรียนดูหรือใหผูเรียนไปสัมภาษณจะชวยใหผูเรียนรูเกิดการ
เรียนรูเกิดการพัฒนาและสรางองคความรูใหมไดดวยตนเองจากประสบการณตรงที่ไดรับเพิ่มมากข้ึนรวมถึงชวยทํา
ใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน 
5. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สําหรับดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวมมีปญหา
อยูในระดับปานกลาง (µ = 2.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือมีการจัด
ใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อการสอน (µ = 2.81) สื่อการเรียนการสอนถือเปนปจจัยทางการศึกษาที่สําคัญอยาง
ยิ่งแตเนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กจะไดรับการจัดสรรงบประมาณรายหัวของนักเรียนนอย จึงทําใหครูไดรับการ
จัดสรรงบประมาณไมเพียงพอที่จะนําไปจัดทําสื่อโดยเฉพาะสื่อที่เปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆซึ่งมีราคาแพง
และอาจประกอบกับครูขาดความสามารถทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ีการสรางสื่อนวัตกรรมจึงอาจจะยังขาด
คุณภาพและมีขอบกพรอง การจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อการสอนจึงเปนสิ่งสําคัญสอดคลองกับ สมสนิท 
บุญญาภิสมภาร (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองชลบุรี พบวาปญหาการดําเนินงานวิชาการดานสื่อการ
เรียนการสอนอยูในระดับปานกลางทั้งนี้สื่อการสอนมีบทบาทสําคัญและจําเปนมากตอการเรียนการสอนเปนสิ่งที่
ครูผูสอนควรไดศึกษาและนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูและประสบการณให
กวางขวางยิ่งข้ึน เปนการกระตุนความสนใจและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง นอกจากนี้
สื่อการสอนยังสามารถชวยผอนกําลังครูไดอีกทางหนึ่งและเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่หลักสูตรไดวางไว ฉะนั้นครู
จึงตองผลิตและใชสื่อการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากที่สุด 
 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาควรมีการ
ปรับปรุงแกไขการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี มีการ
สํารวจความตองการและจัดหาบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนแกครูอยางเพียงพอ มีการ
สงเสริมใหครูรูจักคิดคนสรางสรรคสื่อการสอนที่นาํไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งควรสนับสนุนให
ครูไดรับการอบรมเก่ียวกับการทําสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอและใหมีการประเมินการ
ใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง สงเสริมกระตุนใหครูผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอยางสม่ําเสมอรวมถึงนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
6. ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู  
 ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สําหรับดานการพัฒนาแหลงการเรียนรูโดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
(µ = 2.83) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุดคือผูบริหารจัดหาหนังสือใหมีใน
หองสมุดตามความตองการของครูและนักเรียน (µ = 3.04) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สวนใหญอยูบนพื้นที่สูงทุรกันดาร การคมนาคมลําบากโดยหนังสือมีจํานวน
ไมมาก ซึ่งไมเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน การจัดหาสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ เชนหนังสือนิทาน นิตยสาร วารสาร 
หนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพประเภทอ่ืนๆ คอนขางทําไดยากอาจเนื่องดวยการขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาสื่อ
ซึ่งสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ สวนใหญจะไดจากการบริจาคจากผูมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน อีกทั้งการสงเสริมใหครูและ
ผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษายังขาดการกํากับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาแหลงการเรียนรูควรพัฒนาหองสมุดใหเปน
แหลงการเรียนรูโดยจัดใหมีหองสมุดหมวดวิชา หองสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในหองเรียน หองมัลติมีเดีย หอง
คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตที่ทันสมัยและเอ้ือตอการเรียนรูและควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําแหลงการเรียนรู
ทั้งในและนอกโรงเรียน ควรมีการกํากับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
7. ดานการแนะแนว 

 ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สําหรับดานการแนะแนวโดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง (µ = 2.65) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักเรียน (µ = 2.76) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 นักเรียนสวนใหญเปนชนเผาตางๆ ซึ่งโรงเรียนอยูบนพื้นสูงและทุรกันดาร ครอบครัวยากจน เม่ือนักเรียนจบ
การศึกษาผูปกครองก็จะใหนักเรียนชวยเหลืองานในครอบครัวมากกวาที่จะใหนักเรียนศึกษาตออาจเนื่องจาก
ผูปกครองของนักเรียนยังมองไมเห็นคุณคาและความจําเปนของการแนะแนว เพราะอาจยังขาดการประชาสัมพันธ
แกนักเรียนและผูปกครอง อีกทั้งทางโรงเรียนยังขาดแคลนบุคลากร แนะแนวขาดการบริหารจัดการขาดแคลน
งบประมาณและอุปกรณเคร่ืองมือที่จําเปนทางการแนะแนว ขาดความรวมมืออยางจริงจังจากบุคลากรฝายตาง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคลองกับ Moukarab (1990) ไดศึกษาความตองการแนะแนวของเด็ก อายุ 
14-18 ปพบวา โปรแกรมแนะแนวที่สําคัญที่สุด 6 ประการ คือ การสรางสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน การ
ดําเนินการเก่ียวกับการเรียนรูและการศึกษาของผูใหความชวยเหลือ การใหขอสนเทศการสรางสัมพันธภาพระหวาง
บานกับโรงเรียน การติดตอประสานงานกับผูใหความรูของโรงเรียนและหนวยงานอ่ืน ๆ การใหความชวยเหลือหรือ
แกไขปญหาของนักเรียน 
 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการดานการแนะแนวผูบริหารควรใหความสําคัญในการ จัด
กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักเรียนอยางหลากหลายกิจกรรมและเชิญวิทยากรหรือผูประสบความสําเร็จใน
การศึกษาหรืออาชีพตาง ๆ มาพบปะและพูดคุยกับนักเรียนมีการประชาสัมพันธจัดปายนิเทศเก่ียวกับการศึกษาและ
อาชีพที่ตรงกับความสนใจและความตองการของนักเรียน มีการดูแลกํากับนิเทศติดตามและสนับสนนุการดําเนินงาน
แนะแนวเปนองคประกอบสาํคัญ 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 
จากผลการวิจัยปญหาการบริหารงานวิชาการและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ผูบริหารควรนําแนวทางพัฒนาการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กมาเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
 2. โรงเรียนควรวางแผนงานการบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของครู       
โดยใหความสําคัญงาน ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการแนะแนว 
ถึงแมงานดานอ่ืน ๆ ในภาพรวมจะไมพบปญหาแตยังปรากฏใหเห็นขอที่เปนปญหาคือ ปญหาของการพัฒนาแหลง
การเรียนรูควรจัดใหมีหองสมุดหมวดวิชา หองสมุดเคลื่อนที่ มีมุมหนังสือในหองเรียน หองมัลติมีเดีย หอง
คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตที่ทันสมัยและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 

3. ควรใหผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษานําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความตองการและการมีสวนรวมของชุมชนในการแกปญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  
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ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการบรหิารงานปกครองวิทยาลัยการอาชพีปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน 

 

STUDENT’S OPINIONS TOWARD DISC IPLINES AFFAIRS OF PA SANG 
INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE, PA SANG DISTRIC,  
LAMPHUN PROVINCE  
 

ผูวิจัย   ปุญณิศา  ดอกแกว 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
   ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงาน
ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน 
นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยจําแนกตามเพศ 
สถานศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษา ประเภทวิชา และระดับชั้นป กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – ชั้นปที่ 3 และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ปการศึกษา 2562 จํานวน 238 คน เคร่ืองมือที่ใชเก็บ
รวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย          
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกตางโดยวิเคราะหคา t-test และ F-test ผลการวิจยัพบวา 

1. การวิเคราะหขอมูลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอไปนี้ดานที่ 4 ดานการปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ดานที่ 1 ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน ดานที่ 2 ดานการรักษาความ
สงบเรียบรอยในสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรม ดานที่ 5 ดานการ
ดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา และดานที่ 6 ดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียนตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซางอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ สถานศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษา ประเภท
วิชาที่เรียน และ ระดับชั้น โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
 
คําสําคัญ : ความคิดเห็น งานปกครอง 
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Abstract 
The purposes of the study were 1) student’s opinions toward Discipline Affairs of 

Pa Sang Industrial and Community Education College, Pa Sang District, Lamphun Province 
2) to compare opinions student’s the toward Discipline Affairs of Pa Sang Industrial and 
Community Education College, Pa Sang District, Lamphun Province classified by sex, old 
school graduated, graduation level and educational level.The sample of the study were 238 
students in Pa Sang Industrial and Community Education College. The instrument used to 
collect data was a questionnaire and the reliability of the questionnaire was 0.96. The data 
was analyzed by using percentages, mean, standard variation, t- test and F-test. The results 
were as follows: 

1. The data analysis of the students’ opinions toward Discipline Affairs of Pa Sang 
Sang Industrial and Community Education College were, in general, at a high level as well 
as each aspect. When consider from high to low average, there are The prevention and 
correction of inappropriate behavior of students, student administration planning, the school 
security, to promote the development of students with moral discipline, to promote the 
democracy in school and to evaluate of student administration respectively. 

2. The comparison of student’s opinions toward Discipline Affairs of Pa Sang 
Industrial and Community Education College classified by different sex, old school 
graduated, graduation level and educational level shown non-difference.  

 
Keyword : Opinion toward Discipline Affairs  
 

บทนํา 
สาระสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2574 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574 เพื่อใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของกับ
การศึกษาของประเทศทั้งที่อยูในกระทรวงศึกษาธิการ และนอกกระทรวงศึกษาธิการไดนําไปใชเปนกรอบ และแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของแผน 
คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทํา และสรางงานได
ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้ง
ความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลวซึ่ง
ภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2574 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึง (Access) ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ(Quality)ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 12) 

ในระบบการศึกษาตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดบัญญัติเก่ียวกับ
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคล และสังคมโดยการถายทอด
ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสราง สรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสราง
องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคใน
การจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ2546:7-9) 
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การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเร่ืองที่มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคิดคนกลยุทธ
ตางๆ ใหนํามาซึ่งศักยภาพที่มีอยูในตัวตน ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ รูจักคิดวิเคราะห แกปญหา คิดริเร่ิม
สรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม 
จริยธรรม รูจักพึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเนื่องจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ทําใหวิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เยาวชนบางกลุม ไดรับอิทธิพล 
แบบอยางที่ไมเหมาะสม มีคานิยมและวัฒนธรรมตามกระแสตะวันตก ซึ่งจะนําไปสูปญหาตางๆ ที่เกิดจากทั้งตัวเด็ก
เอง ครอบครัว สังคมแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิ ปญหาเพศสัมพันธ การตั้งครรภไมพึงประสงค            
ยาเสพติด โรคเอดส ปญหาดานจริยธรรม สุภาพ อุบัติเหตุ สื่อยั่วยุ และปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งปญหา
ดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน (สันติ บุญภรมย, 2552 : 21) 

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนสถานศึกษาที่
ฝกอบรมนักเรียนนักศึกษาใหมีความรู ทักษะและประสบการณดานวิชาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น               
มีโครงสรางหนวยงานแบงออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายบริหารทรัพยากร ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา และฝายวิชาการ งานปกครองเปนงานหนึ่งของงานฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
รับผิดชอบดูแลนักเรียนนักศึกษาที่จะเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตเปนงานสงเสริม พัฒนา ควบคุม 
และแกไขความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาใหอยูในระเบียบวินัยกอใหเกิดความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกัน 
และเปนการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร อยูรวมกันอยางสงบสุข รูจักการให
และการรับ มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน เขาใจและยอมรับกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ เขาใจรูปแบบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจักใชสิทธิและหนาที่ของตนเองอยางถูกตอง (ฝายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ปาซาง ,2556: 6) 

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับ อําเภอ         
ในระยะเวลาที่ผานมาการบริหารงานปกครองประสบปญหาตางๆ มาก เชน ปญหาเก่ียวกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ปกครองมีนอย ปญหาการลงโทษไมเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และของ
กระทรวงศึกษาธิการ การแตกแยกทางความคิดดานงานปกครอง ปญหานักเรียน นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ 
นักเรียน นักศึกษาฝาฝนระเบียบวินัยของสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษามีปญหาเก่ียวกับสิ่งเสพติด การมีทัศนคติไม
ดีตองานปกครอง  

จากปญหาที่กลาวมา ผูศึกษาวิจัย ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแลงานปกครองของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพ ปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เพื่อนําผลการศึกษาไปใช เปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนา
ในการบริหารงานปกครองใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพ
ปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ สถานศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษา ประเภทวิชา และระดับชั้นป 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงาน ปกครองวิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานการประเมินของกรมสามัญศึกษาที่ไดกําหนดไว 
6 ดาน ดังนี้ การวางแผนงานปกครองนักเรียน การรักษาความสงบเรียบรอยในสถานศึกษา การสงเสริมพัฒนาให
นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน การดําเนินการสงเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา และการประเมินผลงานปกครองนักเรียน (กรมสามัญศึกษา, 2544 : 42-47) 
      ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 

 การดําเนินการศึกษาคนควาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการ
บริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนจําแนกตามเพศ สถาบันเดิมที่จบการศึกษา 
ประเภทวิชาที่เรียน และ ระดับชั้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช
ไดแกทดสอบสมมุติฐานคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One- way ANOVA) 

 
 

1. เพศ 
2. สถานศึกษาเดิมที่สาํเร็จการศึกษา 
3. ประเภทวิชา 
4. ระดับชั้นป 
   
 

ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา  
ท่ีมีตอการริหารงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพปาซาง 

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

1. ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน 
2. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในสถานศึกษา 
3. ดานการสงเสรมิพัฒนาใหนักเรยีนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม  
4. ดานการปองกันและแกไขพฤตกิรรมท่ีไมเหมาะสมของ  
 นักเรียน 
5. ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
6. ดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียน 
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 กลุมตัวอยาง (Samples) ในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูศึกษาวิจัย ไดกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง Krejcie and Morgan (อางในภาวิดา ธาราศรีสุทธิและอ่ืน ๆ , 2549 : 172) 
กลุมประชากรจํานวน 627 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 238 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ
ชนิดสุมเปนสัดสวน (Stratified random sampling) ในการจัดสรรกลุมตัวอยางของนักเรียน นักศึกษาในแตละ
ระดับชั้นเรียน (สุรินทร นิยมางกูร, 2556 : 101-103) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการ
บริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ที่ผูวิจัยนําแบบ สอบถามของ (เสงี่ยม 
มิตรอุดม , 2549 :105-116) มาปรับปรุงใหเขากับวัตถุประสงค ของผูศึกษา วิจัย จํานวน 38 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ 0.96 และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินของกรมสามัญศึกษาที่ไดกําหนดไว 6 ดาน คือ 
การวางแผนงานปกครองนักเรียน การรักษาความสงบเรียบรอยในสถานศึกษา การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน การดําเนินการสงเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา การประเมินผลงานปกครองนักเรียน (กรมสามัญศึกษา , 2544 : 42-47) 
 เปนชนิดคําถามปลายปด โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามแบบของลิเคิรท 
(Likert) แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
คือ เพศ สถานศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษา ประเภทวิชา และระดับชั้นป 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครองวิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน การศึกษามีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 
ระดับ คือ ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ความ
คิดเห็นอยูในระดับนอย ความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็นตอไปนี ้

ระดับความคิดเห็นการบริหารงานปกครองมากที่สุด ให 5 คะแนน  
ระดับความคิดเห็นการบริหารงานปกครองมาก   ให 4 คะแนน  
ระดับความคิดเห็นการบริหารงานปกครองปานกลาง  ให 3 คะแนน  
ระดับความคิดเห็นการบริหารงานปกครองนอย ให 2 คะแนน  
ระดับความคิดเห็นการบริหารงานปกครองนอยที่สุด  ให 1 คะแนน 
 

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบ 
สอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 

3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
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 5. นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) 
หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)  
 6. นําเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คือ นักเรียน 
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบานโฮง แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง 
(Reliability) ดวยวิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficientn ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.96 
 7. นําเคร่ืองมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 
 2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนดวยตัวของ        
ผูศึกษาเอง 
 3. ทําหนังสือขอบคุณถึงผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปาซางหลังจากเก็บขอมูลแลว 
 4. ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเคร่ืองมือ แลวนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงาน
ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน สรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
1. ตารางแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหารงาน
ปกครองวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ดานที ่ ความคิดเห็น 
n = 238 

ระดบั 
X  SD 

1. ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน 3.59 0.71 มาก 
2. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในสถานศึกษา 3.58 0.67 มาก 
3. ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม 3.58 0.70 มาก 
4. 
 

5. 
6. 

ดานการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
นักเรียน 
ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
ดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียน 

3.60 
 

3.58 
3.57 

0.69 
 

0.67 
0.66 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 รวม 3.58 0.69 มาก 
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 จากตารางผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหารงาน 
ปกครองวิทยาลัยการอาชีพปาซางอําเภอปาซางจังหวัดลําพูนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.69) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอ ไปนี้ ดานการ
ปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ( X = 3.60, SD = 0.69) รองลงมาคือ ดานการวางแผนงาน
ปกครองนักเรียน ( X = 3.59, SD = 0.71) ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในสถาน ศึกษา ( X = 3.58, SD = 0.67) 
ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม ( X = 3.58, SD = 0.70) ดานการดําเนินการสงเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ( X = 3.58, SD = 0.67) และดานสุดทายคือ ดานการประเมินผลงานปกครอง
นักเรียนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.57, SD = 0.66)  
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการ อาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ 

เพศ n X  SD t Sig. 
ชาย 110 3.57 0.20 -1.255 .211 
หญิง 128 3.60 0.19   
รวม 238     

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหาร งานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศพบวานักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นของ
นักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน 
 
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา 

สถานศึกษาเดิม 
ที่จบการศึกษา 

n X  SD t Sig. 

รัฐบาล 219 3.58 0.19 -0.355 0.723 
เอกชน 19 3.59 0.19   
รวม 238     

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพ
ปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา พบวานักเรียนนักศึกษาที่จบ
การศึกษาสถานศึกษาไมวาจะเปนจากรัฐบาลหรือเอกชนมีระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการ
บริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
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4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามประเภทวิชาที่เรียน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม 0.208 3 .069 1.818 0.144 
ภายในกลุม 11.692 234 .038   

รวม 11.901 237    
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหาร งานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพ
ปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนจําแนกตามประเภทวิชาที่เรียนพบวานักเรียน นักศึกษาที่เรียนกันคนละประเภท
วิชาตางกันมีระดับมีระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

 

5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับชั้น 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม 0.236 4 0.059 1.540 0.191 
ภายในกลุม 11.665 233 0.038   

รวม 11.901 237    
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหาร งานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพ
ปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนจําแนกตามระดับชั้น พบวานักเรียนนักศึกษา ที่มีระดับชั้นตางกันมีระดับความ
คิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพ ปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการ
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวดัลําพูน โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดานทั้งนี้เนื่องมาจากสาระสําคัญ
ของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2574 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560-2574 เพื่อใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ทั้งที่
อยูในกระทรวงศึกษาธิการ และนอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดไปใชเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และ
เรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัย โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทํา และสรางงานไดภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และความคิดสรางสรรครวมทั้งความเปนพลวัตรเพื่อใหประเทศไทยสามารถ
กาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ             
พ.ศ. 2560-2574 ไดกําหนดสาระ สําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแกการ
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เขาถึง (Access) ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) (สํานักนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560:12) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปนสถานศึกษาที่ฝกอบรมนักเรียน นักศึกษาใหมีความรูทักษะ และ
ประสบการณดานวิชาชีพโดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้นมีโครงสรางหนวยงานแบงออกเปน 4 ฝายคือฝาย
บริหารทรัพยากร ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และฝายวิชาการ โดยที่งาน
ปกครองเปนงานหนึ่งของงานฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารับผิดชอบดูแลนักเรียน นักศึกษาที่จะเจริญเติบโต
เปนพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตเปนงานสงเสริมพัฒนาควบคุมและแกไขความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาให
อยูในระเบียบวินัยกอใหเกิดความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกันและเปนการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให
บรรลุเปาหมายของหลักสูตรการดําเนิน งานปกครองอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหเกิดความสงบเรียบรอยใน
สถานศึกษาทําใหสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดดวยดีเปนการสงเสริมใหการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนใหนักเรียน นักศึกษาแตละคนจะไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะตน ใหเต็มตาม
ศักยภาพและโดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน นักศึกษาที่มีปญหาดานตางๆ ก็จะไดรับการชวยเหลือและแกไขพฤติกรรม
ใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี บุคลากรในโรงเรียนรูจักควบคุมตนเองใหอยูรวมกันอยางสงบสุขรูจักการให
และการรับมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเขาใจและยอมรับกฎเกณฑระเบียบขอบังคับเขาใจรูปแบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยรูจักใชสิทธิและหนาที่ของตนเองอยางถูกตอง (ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง, 2556 : 6) โดยภาพรวมแลว นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วรากร ชยุติกุล (2551: บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ ผล
การวิเคราะหขอมูลพบวาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอ่ียมละออ โดยรวมพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เชนเดียวกับการวิจัยของ เชิดวงศ ดอกแกว (2557 : 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมี
ประเด็นที่จะนํามาอภิปรายดังนี ้
 1.1 การศึกษาของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานปกครองของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง มีการเผยแพรกฎระเบียบแนวปฏิบัติใหกับ
นักเรียนนักศึกษาอยางทั่วถึง ซึ่งตองมีความรอบคอบและรัดกุม สอดคลองกับการวิจัยของ นิรมล ทองใบดี (2549 : 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
ผลวิจัยพบวาระดับการปฏิบัติ งานการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในดานที่ 1) การ
วางแผนงานปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากเชนเดียว กับ ชาญชัย ชัยชนะ (2550 : 89) ได
ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานปกครองนักเรียน ของโรงเรียนดอย
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สะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดวา การบริหารงานปกครองนักเรียนอยูในเกณฑดีและดีมาก 
ซึ่งไดแกการทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินการทํางาน 
  1.2 การศึกษาของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในสถาน ศึกษา โดยภาพ รวมพบวา
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานปกครองไดมีการติดกลองวงจรปดบริเวณโรงจอดรถ เพื่อลดการสูญหาย
ของอุปกรณรถจักรยานยนต รวมทั้งมีการจัดครูเวรประจําหอพัก ครูเวรดูแลหนาประตูวิทยาลัย ซึ่งไดมีความ
สอดคลองกับการวิจัยของ สําราญ คําชมพู(2550 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานปกครอง
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร การวิจัยใน
คร้ังนี้มีจุดมงหมายเพื่อศึกษา สภาพและปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดสกลนคร ใน 6 ดาน คือการวางแผนงานปกครองนักเรียน 
การรักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน การสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม การ
ปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน การดําเนิน การสงเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียนและ การ
ประเมินผลงานการปกครอง ผลการวิจัยพบวา ในดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน อยูในระดบัมาก 
เชนเดียวกับ เสงี่ยม มิตรอุดม (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารงาน
ปกครองนักเรียนของโรงเรียนมธัยม ศึกษา ผลการศึกษาคนควา พบวา สภาพการบริหารงานปกครองนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในโรงเรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  1.3 การศึกษาของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม โดย
ภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมที่เกิดจากงานปกครองที่จัดใหมีการนิมนตพระสงฆมา
อบรมธรรมมะ ใหกับนักเรียน นักศึกษาในสัปดาหแรกของทุกเดือน รวมทั้งงานปกครองไดจัดกิจกรรมยกยองให
กําลังใจนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติและพฤติกรรมดีทุกคร้ัง ซึ่งสอดคลองกับ ประสงค ธงสุวรรณ (2551 : 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพการบริหารงานปกครอง นักเรียนของโรงเรียน เทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก (รัตนกะลัส
อนุสรณ) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการ ศึกษาคนควา พบวา ดานวินัยนักเรียน มีคาอยูในระดับมาก                

( X = 4.06, S.D. = .17) เชนเดียวกับ นิรมล ทองใบดี (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการบริหารงาน
ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวาระดับการปฏิบัติ งานการ
บริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
     1.4 การศึกษาของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ นักเรียนโดย
ภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก งานปกครองมีมาตร การปองกันและแกไขปญหาเชิงชูสาวของ
นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึง งานปกครองมีมาตรการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่เสพยา
เสพติดและสิ่งมึนเมา งานปกครองชี้แจงใหนักเรียน นักศึกษาทุกคนทราบถึงบทลง โทษในการทําผิดระเบียบ           
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย วิจิตร ไอสุวรรณ (2549 : 75) ไดทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มี
ผลตอการบริหารงานวิชาการ และงานปกครองของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผลการวิจัยพบวาการบริหาร งาน
ปกครองของโรงเรียน ผูปกครองมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาโรงเรียนไดมีการบริหารงานในการแกไขพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมของนักเรียนในระดับมาก เชนเดยีวกับ ประสงค ธงสุวรรณ ( 2551 : บทคัดยอ) ไดทําการ ศึกษาสภาพ
การบริหารงานปกครอง นักเรียนของโรงเรียน เทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ) อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรีดานงานปองกัน และแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็น

เก่ียวกับงานปกครองนักเรียนดานวินัยนักเรียน มีคาอยูในระดับมาก ( X  = 4.12, S.D. = .20) 
  1.5 การศึกษาของความคิดเห็นของนกัเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการ
อาชีพปาซางอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย ในสถาน ศึกษา โดยภาพรวม
พบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยาลัยฯ สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาธิปไตย และ วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการเลือกตั้งนายกองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย อีกทั้ง ผูบริหาร ครู บุคลากรในวิทยาลัยฯ มีสวนสงเสริมประชาธิปไตยภายใน
วิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคลองกับ ชาญชัย ชัยชนะ (2550 : 89) ไดทําการ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและบุคลากร
เก่ียวกับการบริหารงานปกครองนักเรียน ของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดวา 
การดําเนินการสงเสริมความเปนประชาธิปไตย อยูในเกณฑดีและดีมาก เชนเดียวกับ วิจิตร ไอสุวรรณ (2549 : 75) 
ไดทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูปกครอง นักเรียนที่มีผลตอการบริหารงานวิชาการ และงานปกครองของ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผลการ วิจัยพบวาการบริหาร งานปกครองของโรงเรียน ผูปกครองมีความคิดเห็นสอดคลอง
กันวาโรงเรียนไดมีการบริหารงานในการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอยูในระดับมาก 
  1.6 การศึกษาของความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียน โดยภาพรวมพบวา อยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูในงานปกครองมีวิธีจัดการนักเรียน นักศึกษาที่ทําผิดกฎระเบียบแบบ
สมเหตุสมผล และ เมื่อมีการประเมินงานปกครองนําผลการประเมินมาปรับ ปรุงงานอยางชัดเจน สอดคลองกับ
ภาระงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เสงี่ยม มิตรอุดม (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ของฝายบริหาร พบวา สภาพการ
บริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
ประเมินผลงานปกครองนักเรียนมีความเหมาะสมในระดับมาก เชนเดียวกับ สําราญ คําชมภู ( 2550 : บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดสกลนคร สภาพปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียน ในดานการประเมินผลงาน
การปกครองนักเรียน อยูในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับของความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการบริหารงาน
ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซางอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ สถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา 
ประเภทวิชาที่เรียน และ ระดับชั้น สรุปไดดังนี้ 
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  2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศพบวานักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศหญงิ
มีระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานปกครองมีมาตร การปองกัน และแกไขปญหาเชิง
ชูสาวของนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงงานปกครองมีมาตรการปองกัน และแกไขปญหาพฤตกิรรมนกัเรียน นกัศึกษา
ที่เสพยาเสพติด สิ่งมึนเมา อีกทั้งงานปกครองชี้แจงใหนักเรียน นักศึกษาทุกคนทราบถึงบทลงโทษในการทําผิด
ระเบียบ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ วรากร ชยุติกุล (2551, หนาบทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของ 
นักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมลออ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 
นักเรียน นักศึกษาที่มีเพศตางกันจะมีความคิดเห็นตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ โดย
ภาพรวมไมแตกแตกตางกัน  

 2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานศึกษาเดิมที่จบการศึกษา พบวานักเรียน
นักศึกษาที่จบการศึกษาสถานศึกษาไมวาจะเปนจากรัฐบาล หรือเอกชนมีระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา       
ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากจากงานปกครองของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง มีการเผยแพรกฎระเบียบแนวปฏิบัติใหกับนักเรียน
นักศึกษาอยางทั่วถึง ซึ่งตองมีความรอบคอบ รัดกุม และครูในงานปกครองมีวิธีจัดการนักเรียน นักศึกษาที่ทําผิด
กฎระเบียบแบบสมเหตุสมผล เม่ือมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยทางงานปกครองนําผลการประเมินมาปรับปรุง
งานอยางชัดเจนจึงทําใหนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาในสถานศึกษาที่ตางกันมีความคิดเห็นที่คลายคลึงกัน          
ตอการบริหารงานปกครอง ของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ซึ่งสอดคลองกับ ปญญา 
กระทุมขันธ (2548 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี โดยการศึกษาพบวา สภาพการบริหาร งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนจําแนกตามประเภทวิชาที่เรียนพบวานักเรียน นักศึกษา         
ที่เรียนตางประเภทวิชากัน มีระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย
อาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานปกครองจัดกิจกรรม
ยกยองใหกําลังใจนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติ และพฤติกรรมดีทุกคร้ัง มีการจัดกิจกรรมอบรมตอนเชาหนา
เสาธงที่นาสนใจทุกวันและ งานปกครองจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรมกอนเปดเทอมทุกป อีกทั้งวิทยาลัยฯ
สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีงานทํา และมีรายไดระหวางเรียน ซึ่งสอดคลองกับ พระลอน เขมจิตฺโต (2556 : 
บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษา เร่ือง การนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการดําเนินชีวิต ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีประเภท
วิชาตางกัน มีการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการดําเนินชีวิต ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงใหเห็นวาการเรียนในประเภทวิชาที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการดําเนินชีวิต  
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 2.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนจําแนกตามระดับชั้น พบวานักเรียนนักศึกษา ที่มีระดับชั้น
ตางกันมีระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยอาชีพ ปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก งานปกครองติดกลองวงจรปดบริเวณโรงจอดรถ 
เพื่อลดการสูญหายของอุปกรณรถจักรยานยนต และไดจัดครูเวรประจําหอพักเพื่อดูแลความปลอดภัยใหแกนักเรียน
นักศึกษา มีครูเวรดูแลหนาประตูวิทยาลัยฯ ทุกเชาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา มีการตรวจบัตรบุคคล       
ที่ เขา - ออกวิทยาลัยฯทุกคร้ัง อีกทั้งงานปกครองกําหนดการปด - เปดประตูหนาวิทยาลัยฯ ตั้งแตเวลา 08.30 – 
15.30 น.จึงทําใหความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในแตละระดับชั้น ไมมีขอแตกตางในดานการบริหารงาน
ปกครองของวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเชิดวงศ ดอกแกว (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จําแนกตาม
ระดับชั้นเรียนพบวา นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการ
อาชีพพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ดังนี้ 
 1. ควรมีการวิเคราะหปริมาณงานของงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
เพื่อจะไดเปนแนวทางในการบริหารงานของฝายปกครองของวิทยาลัยตอไป 
 2. วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ควรมีการวางแผนพัฒนางานปกครองของวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 3. วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ควรสงเสริม ขาราชการครู นักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความคิดเห็นและ
พัฒนาความสามารถอยางอิสระ 
 4. วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ควรมีการใหความรูเร่ืองกฎหมายระเบียบตางๆที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาที่แกครูโดยสม่ําเสมอ 
 5. ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
เอกสารอางอิง 
กรมสามัญศึกษา. (2544). ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพการศาสนา. 
ชาญชัย ชัยชนะ. (2550). ความคิดเห็นของนักเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองนักเรียนของ

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม. การคนควาแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เชิดวงศ ดอกแกว. (2557). ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการบริหารงานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 

262

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



นิรมล ทองใบดี. (2549). ศึกษาเร่ืองการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาใน 

กรุงเทพมหานคร.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.สาขาการบริหารการศึกษา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ประสงค ธงสุวรรณ. (2551). สภาพการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียน เทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก          

รัตนกะลัสอนุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี: จังหวัดเพชรบุรี. 
ปญญา กระทุมขันธ. (2548). การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน.ี  
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปาซาง (2556). คูมือนักเรียน นักศึกษา. วิทยาลัยการ

อาชพีปาซาง: (เอกสารโรเนียว) 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง. (2560). สรุปรายงานผลยอดนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปาซาง 

ประจําปการศึกษา 2560: (เอกสารโรเนียว) 
พระลอน เขมจิตฺโต. (2556). การนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการดําเนินชีวิต ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ

นครศรีธรรมราช ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช.พุทธศาสตรมหาบัณฑิต: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย.  

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและคณะ. (2553). การศึกษาอิสระ. กรุงเทพฯ: บริษัทมิตรภาพการพิมพและสติวดิโอ จํากัด. 
วรากร ชยุติกุล. (2551). ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการศึกษาการบริหารงานปกครอง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอ่ียมละออ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ: สํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา. 
วิจิตร ไอสุวรรณ. (2549). ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานวิชาการและงานปกครอง

ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ. การคนควาแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สันติ บุญภิรมณ. (2552). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: บุคพอยท. 
สุรินทร นิยมางกูร. (2556). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรและสถิติที่ใช. กรุงเทพฯ: โรงพิมพฐาน บัณฑิต. 
เสงี่ยม มิตรอุดม. (2549). การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองนักเรียน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ. ภาคนิพนธปริญา ครุศาสตรมหา
บัณฑิต.สาขาการบริหารการศึกษา: สถาบันราชภัฏธนบุรี. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545: กรุงเทพมหานคร:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.(2560). สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ ที่ 12 

(พ.ศ.2560 –2564.). (ออนไลน). แหลงที่มาจาก : http://www.moe.go.th/moe/th/news/ 
detail.php?NewsID=47194&Key=news20 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

สําราญ คําชมพู. (2550). ศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดสกลนคร. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการ
บริหารการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. 

263

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

http://www.moe.go.th/moe/th/news/%20detail.php?NewsID=47194&Key=n
http://www.moe.go.th/moe/th/news/%20detail.php?NewsID=47194&Key=n


การมีการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

 

PARTICIPATION ON EDUCATIONAL MANAGEMENT OF PARENTS IN 
WATNONGPHAWA SCHOOL UNDER THE OFFICE OF EDUCATION SERVICE 
AREA 1, RAYONG 

 

ผูวิจัย   พิทยา  อินทุรัตน  
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา  นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน      
วัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 2) เปรียบเทียบ การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เปนแนวทางและขอเสนอแนะในการเขามามีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ปการศึกษา 2561 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating scale) 
5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น.94 กลุมตัวอยางจํานวน 234 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) สถิติทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s method) 
  ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองพบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
พิจารณารายดานเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา ดานการวัดและประเมินผล อยูระดับมาก ดาน
วิชาการ และดานความสัมพันธชุมชน อยูระดับปานกลาง และ ดานงบประมาณ อยูระดับนอย 2) ผลการ
เปรียบเทียบ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง จําแนกตามเพศโดยรวมและรายดาน พบวาไม
แตกตางกัน จําแนกตามอายุและระดับการศึกษา โดยรวมพบวาไมแตกตางกัน สวนรายดานพบวาแตกตางกันใน
ดานการวัดและประเมินผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผูปกครองเสนอแนะดานงบประมาณ ควรมี
การประชาสัมพันธรายได การจัดทําโครงการใหผูปกครองรับทราบ ควรมีการระดมทุนนํามาปรับปรุงสถานที ่         
ที่ไมไดมาตรฐานและอุปกรณการศึกษาที่ยังไมเพียงพอ 
 

คําสําคัญ : การจัดการศึกษา, การมีสวนรวม  
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were 1) to study parents' participation in educational 
management of Watnongphawa School Under the office Rayong Primary Educational 
Service Area Office 1 2) Comparison of parents' participation in educational management 
of Watnongphawa School Under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1, 
classified by gender, age and education level And 3) as a guideline and suggestion for the 
participation of parents in educational management of Watnongphawa School Under the 
office of Rayong Primary Educational Service Area Office 1, academic year 2018 The 
instrument used to collect data is a rating scale questionnaire (Rating scale) with 5 levels of 
confidence value of .94. The samples were 234 people. Statistics used in data analysis were 
mean ( X ), standard deviation (SD), t-test, one-way ANOVA and comparison. Different 
pairs using the Scheffe's method   
 The research found that 1)Participation in educational management of parents 
found that Overall at a moderate level Considering each aspect, sorting the average score 
from descending to the highest, found that The measurement and evaluation were at a high 
level in academic and community relations. At moderate level and budget level is low        
2) Comparison results Participation in parents' education management Classified by gender 
and overall Found no difference Classified by age and education level Overall, it was 
found that there was no difference. As for each aspect, it was found that there were 
differences in measurement and evaluation. With statistical significance at the level of 0.05 
3) Parents suggest budget Should have income promotion Preparation of projects for 
parents to acknowledge There should be funding to improve the place. Non-standard and 
educational equipment that is not enough. 
 
Keywords : Educational Management / Participation  
 
บทนํา 
 การศึกษานับวาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไป
อยางรวดเร็วการแขงขันทางดานเศรษฐกิจเขมขนมากข้ึน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ประเทศตองมีการปรับตัวขนานใหญ โดยตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาในทุกดานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2564) ทามกลางปญหาทาทาย
หลากหลายที่เปนอุปสรรคสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวก็เปนที่ตระหนักรวมกันทุกภาคสวน การ
พัฒนาประเทศไทยไปสูประเทศที่พัฒนาแลวมีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนไดนั้น ประเทศตองเรงพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรในทุกดานไดแก การเพิ่มการลงทุน วิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณทุกชวงวัย การพัฒนาภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงเปน 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป        
(พ.ศ.2560-2579) จุดเนนและประเด็นพัฒนาหลักในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12 นั้นมุงเนนการ
พัฒนานวัตกรรมและนํามาใชเปนปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกดาน 
หนึ่งในจุดเนนคือการเตรียมความพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย โดย
มุงเนนการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทุนมนุษยที่มีศักยภาพสูง ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่
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สําคัญ ไดแกการเปลี่ยนแปลงไปสูโครงสรางประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณเมื่อสิ้นสดุแผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 จํานวน
ประชากรวัยแรงงานลดลงตอเนื่องมาตั้งแตป 2558 และเกิดการขาดแคลนแรงงานผลิตภาพแรงงานต่ํา คุณภาพคน
ยังมีปญหาในทุกชวงวัยและสงผลกระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวงชีวิต ตั้งแตพัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย 
ผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา แรงงานมีปญหา ทักษะ และทัศนคติไมตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน เปนตน ดังนัน้ จุดเนนการพัฒนาคนที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 มีดังนี้ 1) การพัฒนากลุม
เด็กปฐมวัยใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรูทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให
เติบโตอยางมีคุณภาพ 2) การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยทุกชวงวัยเปนคน
ดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม 3) การพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถของคน มุงเนนการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแตละชวงวัยเพื่อวางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพใน
อนาคต การพัฒนาทักษะสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม เชน เด็กวัยเรียนและวัยรุนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรครวมทั้งการใหความสําคัญกับการพัฒนาใหมีความพรอมในการตอยอดพัฒนา
ทักษะในทุกดาน มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดแรงงาน วัยแรงงานเนนการสรางความรูและ
ทักษะในทุกดาน มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน วัยแรงงานเนนการสรางความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับตลาดงานทั้งทักษะข้ันพื้นฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเปน
ผูประกอบการรายใหม ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเนนพัฒนาทักษะที่เอ้ือตอการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับวัยและประสบการณ 4) การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกลุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอยางสําคัญ 5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรูโดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศในสาขาวิชาทีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือ สหกิจศึกษาให
เอ้ือตอการเตรียมคนที่มีทักษะใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการสรางปจจัย
แวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย (สํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี 2560)  
 โรงเรียนเปนสถาบันหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาโดยการใหความรูประสบการณตางๆ
ตลอดจนอบรมสั่งสอนนักเรียนซึ่งเปนสมาชิกสวนหนึ่งของสังคมใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ที่มุงเนนการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆคํานึงถึงการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปน
สําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสําคัญ เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ พรอมที่จะ
ประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชาคม
โลกได (คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560) เร่ืองใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการ
เรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.กระทรวงศึกษาธกิาร, 2561) 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)     
พ.ศ. 2553 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา ทางดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ มาตรา 22 กําหนดวาการจัดการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผู เรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545,หนา 13) สิ่งสําคัญในการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัตินี้ คือ ผูเรียน
ไดรับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน บานและสังคม เนนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปนอยางยิ่งโดยเฉพะ
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา การที่ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โรงเรียนตองสื่อความเขาใจใหกับพอแม ผูปกครอง ชุมชน และสังคมไทยไดทราบวาการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกที่และ
ตลอดเวลา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) นั่นคือ ทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน โรงเรียนตองมีบทบาทตอชุมชน โดยการดึงชุมชนเขาสูโรงเรียน เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
พรอมทั้งสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาผูปกครองจะตองมีสวนรวมในการรับรูการจัดการศึกษาขอโรงเรียน 
ดวยการคอยกํากับดูแลการศึกษาของบุตรหลาน ติดตามความกาวหนาและสนับสนุนการเรียนของเด็ก ผูปกครอง
เปนกําลังสําคัญของการรวมมือกันกับโรงเรียน ซึ่งชวยใหการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเกิดผลอยางจริงจังและรวดเร็ว 
เปนไปในแนวทางที่เหมาะสม (กัมภณฑ จุนโท, 2543, หนา 35-37อางถึงใน กันรญาณี ศรีสุรักษ, 2559) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 

 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา 
 3. เพื่อเปนแนวทางและขอเสนอแนะในการเขามามีสวนรวมของผูปกครองโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยมุงศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ตามกรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ซึ่งแบงงานบริหารออกเปน 4 ดาน 
ไดแก ดานวิชาการ ดานงานบุคคล ดานงบประมาณ และดานงานบริหารทั่วไป ซึ่งผูวิจัยไดเลือกมาศึกษา 2 ดาน 
ไดแก ดานวิชาการ และดานงบประมาณ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทําการศึกษาเพิ่มเติมใน ดานการวัดและประเมินผล 
และดานความสัมพันธชุมชน ตามนโยบายของโรงเรียนวัดหนองพะวา (โรงเรียนวัดหนองพะวา, 2561) ที่สงเสริม

267

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



พัฒนา ดานการวัดผลประเมินผล และสงเสริมสนับสนุนความสัมพันธชุมชนโดยเนนใหผูปกครอง ชุมชน และ
องคกรที่เก่ียวของ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยเปรียบเทียบตามตัวแปร เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
หลักทฤษฎีการมีสวนรวมที่เก่ียวของในการจัดการศึกษาของนักทฤษฎีหลายทานคือ ทฤษฎีการกระทําสังคม        
(The theory of school action) Reader (1974,p. 139) ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ (Structural function theory) 
(Parson, 1951, pp. 150-155) ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (Structural function theory of social psychology) Maslow 
(1970, p. 90) และทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) ดังภาพที่ 1 

   ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 

 

  

  

  

  
 

สมมติฐานของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา มีความแตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตของเน้ือหา 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มุงศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต เขต 1 ใน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานการ
วัดและประเมินผล ดานงบประมาณ และดานความสัมพันธชุมชน 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาจากผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1  
  2.1 ประชากร ผูปกครองโรเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 592 คน 

  2.2 กลุมตัวอยางไดจากการสุมประชากร 592 คน ซึ่งเปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะวาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยใชเกณฑกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ Krejcie 
and Morgan (1970, pp. 607-610) ไดกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองนักเรียนจํานวน 234 คน 

3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
  3.1 ตัวแปรอิสระ 

  3.1.1 เพศ 

สถานภาพสวนบุคคล 

1. เพศ  
2. อาย ุ  
3. ระดับการศึกษา 
  
 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
1. ดานวิชาการ 
2. ดานการวัดและประเมินผล 
3. ดานงบประมาณ 
4. ดานความสมัพันธชุมชน 
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    3.1.1.1 ชาย 

     3.1.1.2 หญิง 
   3.1.2 อายุ 
    3.1.2.1 ต่ํากวา 25 ป 
    3.1.2.2 25 - 40 ป 
    3.1.2.3 41 ปข้ึนไป 

  3.1.3 ระดับการศึกษา 
    3.1.3.1 ต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน 

    3.1.3.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    3.1.3.3 ปริญญาตรีข้ึนไป 

 3.2 ตัวแปรตาม ไดแกการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกเปน 4 ดานไดแก  
  3.2.1 ดานวิชาการ 
  3.2.2 ดานการวัดและประเมินผล 

  3.2.3 ดานงบประมาณ 

  3.2.4 ดานความสัมพันธชุมชน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เคร่ืองมอืทีใ่ชในการรวบรวมขอมูล
ในคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับตัวแปรอิสระวาดวยเร่ือง สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม           
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีรายละเอียดเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับตัวแปรตามวาดวยเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวัดหนองพะวา อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ประกอบดวย เนื้อหา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานการ
วัดและประเมินผล ดานงบประมาณ ดานความสมัพันธชุมชน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Ratting Scale)  
ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยมีข้ันตอน ดังนี ้
 1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยและระเบียบตางๆ ที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 ทั้ง 4 ดาน เพื่อนําเนื้อหามาวิเคราะหแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. สรางแบบสอบถามให ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 นําแบบสอบถามปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษางานสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 
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 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหเกณฑ
การตรวจพิจารณาขอคําถาม (บุญมี พันธไทย, 2545, หนา 171) ดังนี้  
  คะแนน +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 

  คะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 

  คะแนน - 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 

 ซึ่งไดคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เทากับ 1.00 โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน 

 4. นําแบบสอบถามมาพิจารณาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิแลวนําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษางานสารนิพนธ เพื่อพิจารณาอีกคร้ัง  
 5. นําแบบสอบถามที่ไดรับปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
30 คน แลวนํามาวิเคราะหหา คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของ ครอนบาด (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเทากับ 0.94   
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี ้
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนความคร้ังนี้ ผูวิจัยไดขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองพะวาและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนอง
พะวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยนําหนังสือพรอมแบบสอบถามจํานวน 234 ฉบับ เพื่อเก็บขอมูลจากผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัด
หนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุม
ตัวอยางและเก็บคืนดวยตนเอง 
 3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ไดแบบสอบถามกลับคืน 234 ฉบับ           
คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ที่ไดรับคืนมาดําเนินการ โดยนําไปวิเคราะหขอมูลและทดสอบหา
คาสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยทําการวิเคราะหดังตอไปนี ้
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย
เพศ อายุ และระดับการศึกษา วิเคราะหโดยหาคารอยละ 

 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวัดหนองพะวา ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยการตรวจใหคะแนนรายขอแลวนําคะแนนมาหาคา
คะแนนเฉลี่ย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) กําหนดเกณฑความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด
แลวแปรความหมายตามเกณฑที่กําหนดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2535, หนา 23-24) ดังนี้  
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 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทาง โดยเลือกเฉพาะวิธีการ
วิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับสมมติฐานและนําเสนอขอมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ใชสถิติบรรยายคารอยละ 

 2. วิเคราะหการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD )  
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) 
 4. วิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตามอายุ และระดับการศึกษา ดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจึงทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู โดยใชสถิติทดสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe) 
 

สรุปผล 

1) ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูปกครองที่ตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.60 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 47.40 
อาย ุผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 25 -40 ป คิดเปนรอยละ 54.30 รองลงมา มีอายุ 41 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 
37.20 และมีอายุต่ํากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 8.50 ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษา
ระดับต่ํากวาหรือเทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 51.30 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คิดเปนรอยละ 40.20 และมีการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 8.50 ตามลําดับ 
2) คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

  การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวม
มากที่สุดคือดานการวัดและประเมินผล ( X = 3.62 , SD = 0.71) รองลงมาคือดานวิชาการ ( X = 3.00 , SD = 0.82) 
และการมีสวนรวมนอยที่สุดคือดานงบประมาณ ( X = 2.22 , SD = 0.96)  
 

271

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



ดานวิชาการ การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวาการมีสวน
รวมมากที่สุดคือ คอยติดตามผลการเรียนและแสดงความคิดเห็นในสมุดพกของนักเรียน (X = 3.68, SD = 1.13) 
รองลงมาคือการติดตอกับครูประจําชั้นเพื่อทราบขอมูลของนักเรียนโดยวิธีการตางๆ (X = 3.32, SD = 1.12) และ 
สงเสริมและสนบัสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเพือ่คัดเลือกนักเรียนไปรวมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (X = 3.32, SD = 1.16) 
และมีการมีสวนรวมนอยที่สุดคือ มีสวนรวมเปนวิทยากร พิเศษของโรงเรียน ( X = 2.21, SD = 1.15 )  
 ดานการวัดและประเมินผล การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา การมีสวนรวมมากที่สุดคือ สอบถามเก่ียวกับการสอบหลังจากที่นักเรียนสอบเสร็จ ( X = 3.91, SD = 0.95) 
และใหความรวมมือในการกรอกสมุดรายงานพฤติกรรมของ นักเรียน ( X = 3.91, SD = 1.00) รองลงมาคือ 
ตรวจสอบสมุดรายงานผลการสอบของนักเรียน ( X = 3.88, SD = 0.96 ) และการมีสวนรวมนอยที่สุดคือ มีการ
ติดตอสอบถามขอคําแนะนําจากครูในเร่ืองเก่ียวกับการเรียน ของนักเรียน ( X = 3.19, SD = 1.10 ) 
 ดานงบประมาณ การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 โดยรวมและรายขออยูในระดับนอย การมีสวนรวมมากที่สุด
คือ รวมบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ( X = 2.41, SD = 1.17 ) รองลงมาคือ ทักทวงกรณีที่
สถานศึกษา ใชจายเงินไมเปนตามวัตถุประสงค ( X = 2.36, SD = 1.26 ) และการมีสวนรวมนอยที่สุดคือ มีสวน
รวมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใชงบประมาณ ประจําปของโรงเรียน ( X = 2.01, SD = 1.15 ) และรวมเปน
คณะกรรมการ ในการจัดซื้อ /จัดหา เชน คณะกรรมการตรวจรับคณะกรรมการเปดซอง ( X = 2.01, SD = 1.16 )  
 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ดานความสัมพันธชุมชนโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา การมีสวนรวมมากที่สุดคือ อานจดหมายแจงขาวของทางโรงเรียน ( X = 3.56, SD = 1.17 ) รองลงมาคือ 
แนะนําคนรูจักใหนําบุตร หลานเขามาเรียนที่โรงเรียน ( X = 3.35, SD = 1.08 ) และมีสวนรวมระดับนอยสุดคือ 
เสนอชื่อหรือแนะนําผูเชี่ยวชาญทางภูมิปญญาทองถ่ิน มาเปนวิทยากรในโรงเรียน ( X = 2.17, SD = 1.10 ) 
3) ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนอง
พะวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
  จําแนกตามเพศพบวาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวาผูปกครองเพศชาย และเพศหญิง มีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาโดยรวมและรายดานพบวาไมแตกตาง ( t = 0.318, p = 0.75 ) 
 จําแนกอายุพบวาผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน ( F = 3.077, p = 0.48 ) 
และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูปกครองที่มีชวงอายุที่แตกตางกันมีสวนรวมในดานการวัดและประเมินผลแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( F = 3.456, p = 0.033 ) 
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 จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน            
( F = 1.177, p = 0.310 ) และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูปกครองที่ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีสวนรวมใน
ดานการวัดและประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( F = 3.456, p = 0.028 ) 
 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัย การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการวัดและ
ประเมินผล อยูในระดับมาก ดานวิชาการ และดานความสัมพันธชุมชน อยูในระดับปานกลาง และดานงบประมาณ
อยูในระดับนอย ตามลําดับ จะเห็นไดวาถึงแมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนอยางมาก แตในความเปนจริงแลวการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ซึ่งจะเห็นวาผูปกครองยังมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาไมมากนัก เนื่องจากวาผูปกครองสวนใหญไมคอยมีเวลา มีความจําเปนจะตองประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัวและผูปกครองสวนใหญมีรายไดนอยและระดับการศึกษาไมสูงมากนัก (โรงเรียนวัดหนองพะวา, 2561)   
ทําใหผูปกครองนักเรียนไมเขาใจในการมีสวนรวม การที่ผูปกครองจะมีแนวทาง หรือแนวคิด ในการพัฒนาโรงเรียนใน
ดานตางๆ อาจทําไดไมเต็มที่นัก และนอกจากนี้ผูปกครองสวนใหญคิดวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่หลักของครูและ
โรงเรียน ดังนั้นผูปกครองสวนใหญจึงไมเห็นคุณคาของการเขามาจัดการศึกษาตลอดจนไมทราบถึงหนาที่และบทบาท
ของตนเองที่มีตอโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเพ็ง กุละนาม (2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของ
ผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองบัว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 พบวาการมีสวนรวมของผูปกครองโดยรวม อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพย
ทิพา วุฒิชัย (2551) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา 
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญณภัทร เดือนกลาง (2552) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของบานลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใน
ระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐณิชานันท พิมพทอง (2554) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการบริหารงานโรงเรียนบานทับราง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา
การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารการศึกษาโรงเรียนบานทับราง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จินพร เพ็ชรฉกรรจ (2555) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการบริหารโรงเรียน
ระยองวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 พบวาการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
บริหารโรงเรียนระยองวทิยาคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ กันรญาณี ศรีสุรักษ (2559) 
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองคการ
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บริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ดําเนินการบริหารการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลการศึกษาคนควาไปใช
ใหเกิดประโยชน ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ดานวิชาการผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สราง
หลักสูตรสถานศึกษา ติดตามและประเมินการใชหลักสูตรเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ควรเชิญผูปกครองเขามามีสวนรวม
ในการเปนวิทยากรพิเศษของโรงเรียนในเร่ืองตางๆเพิ่มมากข้ึน 
 2. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมเปน
คณะกรรมการในการวัดและประเมินผลผูเรียนเปนรายบคุคลและรายกลุม และนอกจากนี้ครูและผูปกครองควรจะมี
โอกาสพบปะพูดคุยเก่ียวกับการเรียนของนักเรียนเพิ่มมากข้ึน 
 3. ดานงบประมาณ ผูบริหารควรเปดโอกาส ใหผูปกครองเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการสรรหา 
จัดสรรงบประมาณ อนุมัติและตรวจสอบงบประมาณในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
 4. ดานความสัมพันธชุมชน ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในดานความสัมพันธกับ
ชุมชนดานตางๆ มากข้ึน เชน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการปรับภูมิทัศนของโรงเรียน สงเสริมภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และนอกจากนี้ทางโรงเรียนควรเปนฝายใหบริการกับทางชุมชนดวยเชนกัน เชน โรงเรียนอาจเปน
แหลงวิทยาการของชุมชน เปนแหลงใหบริการขอมูลขาวสารกับชุมชนดวย เพื่อเปนการเพิ่มความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรทําวิจัยศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาดานงบประมาณ         
ดานความสัมพันธชุมชน ของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 
เชิงคุณภาพเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาในการมีสวนรวมของผูปกครอง 
 2. ควรทําวิจัยศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีอายุตางกันในการจัดการศึกษา         
ดานการวัดและประเมินผล ของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 
เชิงคุณภาพเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาในการมีสวนรวมของผูปกครอง 
 3. ควรทําวิจัยศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันในการจัด
การศึกษา ดานการวัดและประเมินผล ของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยองเขต 1 เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมและพัฒนาการมีสวนรวมใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูปกครอง 
 

274

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 
 .(2561). แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561. (ออนไลน). แหลงที่มา จาก : 

www.moe.go.th/moe/th/news/.detail.dhp?newID=52033. สืบคนเมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2561.  
กันรญาณี ศรีสุรักษ. (2559). การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี.งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต,สาขาการบริหารการศึกษา, 
คณะศึกษาศาสตร,มหาวิทยาลัยบูรพา. 

กาญจนา เอียดสุย. (2560). การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง โรงเรียนเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน 

จังหวัดพัทลุง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12. สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ. 

จินพร เพ็ชรฉกรรจ. (2555). การการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงานโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ณัฐณิชานันท พิมพทอง. (2555). การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงานโรงเรียนบานทับราง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ทิพยทิวา วุฒิวัย. (2551). ศึกษาความตองการและการไดมีสวนรวมผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบัวหลวงไพโรจนวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 

บุญณภัทร เดือนกลาง. (2552). การมีสวนรวมผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานลาดใหญ 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บณัฑติ
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 

บุญเพ็ง ทุละนาม. (2550). ศึกษาความตองการและการไดมีสวนรวมผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานหนองบัว จังหวัดสกลนคร. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, บัณฑติวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดุสิต. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2561.(ออนไลน). แหลงที่มาจาก : www.obec.go.th/ 
archives/5746. สืบคนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, (2550). การพัฒนาดัชนีชี้วัดในประเทศและ
ตางประเทศ. กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,สํานักนายกรัฐมนตรี : (2560).   
 

275

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

http://www.moe.go.th/moe/th/news/.detail.dhp?newID=
http://www.obec.go.th/


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 .(ออนไลน). แหลงที่มา
จาก:www.nesdb.go.th/ewt new.php?nid=6420. สืบคนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579). 
พิมพคร้ังที่ 1, กรุงเทพฯ, พริกหวานกราฟฟค จํากัด. 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ. แหลงที่มา www.moe.go.th// 
moe/th/news/detail.php?Newid=52033 &Keynew 20. สืบคนเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2562. 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธกิาร.  
             (2561).คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560. เร่ืองใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2560) ลงวันที่  7 สิงหาคม 2560.แหลงที่มาจาก:www.academic.go.th/ 
newsdetail.php?id=75. สืบคนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561. 
 .(2557). แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551.พิมพคร้ังที่ (4).กรุงเทพมหานคร:ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด.  
 . (2549). มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ:        

คุรุสภาลาดพราว. 
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational 

and Psychological Measurement, 30(3), 607-610. 
  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

276

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

http://www.nesdb.go.th/ewt%20new.php?nid=6420
http://www.moe.go.th/%20moe/th/news/detail.php?Newid=52033
http://www.moe.go.th/%20moe/th/news/detail.php?Newid=52033


สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาท่ีมาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
 
STUDENTS DROP-OUT MAEHONGSON PROVINCIAL OFFICE OF THE 
MUANGMAEHONGSON DISTRICT NON -FORMAL  AND INFORMAL 
EDUCATION CENTRE  
 
ผูวิจัย   เพ็ญศรี  เปนกล 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักศึกษาที่ออกกลางคันและกําลังศึกษา ในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําตําบล          
ทั้ง 7 ตําบล จํานวน 105 คน เคร่ืองที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
ที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
แบบสอบถามซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต            
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความแตกตางโดยใชคาที และคาเอฟ และทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ  
 ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับปานกลางถึงนอย เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 4 ลําดับ พบวา ดานครอบครัว มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ดานนักศึกษา ดานสถานศึกษา และดานสิ่งแวดลอม ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบสาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน 
จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่
มีอายุ และเกรดเฉลี่ยกอนออกกลางคัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนเพศ การประกอบอาชีพ รายได/ตอเดือน 
แหลงที่มาของรายได ระดับชั้นที่กําลังศึกษา และสถานศึกษากอนมาศึกษากับ กศน. มีความคิดเห็น แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : สาเหตุการออกกลางคัน / การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ABSTRACT 
The purpose of the research were 1) to study the reason of students drop-out 

Maehongson Provincial Office of the Muangmaehongson District Non-Formal and 
Informal Education Centre and 2) to compare the different of general datas and the respons 
about students drop-out Maehongson Provincial Office of the Muangmaehongson District 
Non-Formal and Informal Education Centre. The study 7 districts population was 105 to 
determine using the Krecie and Morgan’s table. The instrument had value 0.89. to 
Collecting data was a rating scale questionnaire. Statisties use to analysis the data were 
procentage frequency, mean standard deviation, and t-test and F-test numberical value 
mean also computed to test each of the null hopothese postulate in the study : The findings 
of the study were as follows. The reason of students drop-out Maehongson Provincial 
Office of the Muangmaehongson District Non-Formal and Informal Education Centre were 
at the middle aspeat to the low aspeat, the highest aspeatwere farnilies the middle were 
students, and the low aspeat were schools and enviroment adjust. The Compare the 
different of general datas and respons about students drop-out Maehongson Provincial 
Office of the Muangmaehongson District Non-Formal and Informal Education Centre. 
There were two aspects signifieance that were ages and the cumulative grading before 
resigning and there were eight aspects significant at 0.05 level that were sexes, occupation, 
salary / month, source of income, status character drop-out of students, level class to study, 
and the kind of education before to study at Nonformal Education Centre.  

 
Keywords : Drop-out / Non-Formal and Informal Education Centre 
 
บทนํา 
 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) กําหนดวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อให
คนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพ และมี
เปาหมายเพื่อใหคนไทยเปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข  
มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณสามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เพื่อเปนเปาหมาย
และฐานหลักของการพัฒนาประเทศ เพื่อสนองแนวทางในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ไดจัดและสงเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา ใหแกผูพลาดโอกาส เปนกลุมที่พลาด
โอกาสในการที่จะเขารับบริการทางการศึกษารวมกิจกรรมการเรียนรูอันเนื่องมาจาก ความไมสามารถในการที่จะรับ
การศึกษาการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง หรือไมมีความประสงคที่จะรับการศึกษา การเรียนรูจนจบหลักสูตรหรือ
ระดับชั้นการศึกษาใดๆ ที่ผานมา และ เยาวชนที่ออกกลางคันจากระดับการศึกษาภาคบังคับ  
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 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน มีการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป โดยการมี สวนรวมทั้งผูบริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชน ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายและครอบคลุมภารกิจของศูนยฯ โดยใน
แผนควรเนนการสนับสนุนครูใหมีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องทุกป มีการประเมินผลการใชหลักสตูรและนาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทั้งหลักสูตรข้ันพื้นฐานและหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
และทักษะชีวิต เพื่อใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและผูรับบริการโดยมุงเนนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอันเปนปจจัยสําคัญที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ซึ่งการลงทุนการจัดการศึกษาตองใช
งบประมาณมาก ซึ่งในแตละปตองสูญเสียงบประมาณไมนอยกวาในปที่ผานมา จํานวนมากในแตละป จากสาเหตุ
ตางๆ ของนักศึกษาที่ออกกลางคันจากโรงเรียนในระบบ ที่สมัครเขามาเรียน กับศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ทั้ง 7 ตําบล ไดแก ตําบลจองคํา ตําบลปางหม ู
ตําบลหมอกจําแป ตําบลหวยผา ตําบลผาบอง ตําบลหวยโปงและตําบลหวยปูลิง จากปญหาดังกลาว ขาพเจา ถือวา
เปนปญหาสําคัญที่จําเปนตองทําการศึกษาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไข เพื่อปองกันไมใหเกิดการสูญเปลาในการ
ลงทุนทางการศึกษาของประเทศชาติตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความความแตกตางระหวางขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาทีม่าศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง
แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
 
กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 

กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาวิจัย เร่ืองสาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน ไดแก ดานนักศึกษา ดานสถานศึกษา ดานครอบครัว ชุมชน 
และดานสิ่งแวดลอม ตามภาพที่ 1 
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       ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) นักศึกษาที่ออกกลางคันและ
กําลังศึกษา ในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําตําบล ทั้ง 7 ตําบลที่มาศึกษากับศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอนจํานวน 150 คน       
กลุมตัวอยางไดจากการเปดตารางของ Robert V. Kretcie and Earyle W. Morgan (1970 : 608 – 609) ไดกลุม
ตัวอยาง 105 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังนี้ผูศึกษาไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีการสราง
แบบสอบถามดังนี ้

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List) จําแนกตามเพศ อายุ ประกอบอาชีพ รายได/ตอเดือน แหลงที่มาของรายได สถานภาพ 
ลักษณะการออกกลางคันของนักศึกษา ระดับชั้นที่กําลังศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมกอนออกกลางคัน และสถานศึกษา
กอนมาศึกษากับ กศน. 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบเพื่อสอบถามสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ใชมาตรประมาณคา 5 ระดับของลิเค์ิรท 
(Likert’s five rating scale) 

 

สาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน 4 ดาน 

  1. ดานนักศึกษา  
  2. ดานสถานศึกษา  
   3. ดานครอบครัว  
   4. ดานสิ่งแวดลอมและชุมชน  
 
 
 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ประกอบอาชีพ 
4. รายได/ตอเดือน 
5. แหลงที่มาของรายได 
6. สถานภาพ  
7. ลักษณะการออกกลางคันของนักศึกษา 
8. ระดับชั้นที่กําลังศึกษา 
9. เกรดเฉลี่ยสะสมกอนออกกลางคัน 
10. สถานศึกษากอนมาศึกษากับ กศน. 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

1. ขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขออนุญาตและขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึง ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เมืองแมฮองสอน 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ 
5. จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามแลว นําคะแนนที่ได

จัดพิมพลงเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล  

หลังจากเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแลว พิจารณาตรวจหาความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนํา
ขอมูลดังกลาวมาจัดระบบขอมูล ลงรหัสและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตาง ๆ 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ีและรอยละนําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ 

2. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. วเิคราะหเปรียบเทียบสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก วิเคราะหความแตกตางโดยใชคาที และคาเอฟ และทดสอบเปน
รายคูโดยวิธีของเชฟเฟ 
 
ผล / สรุปผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 2 จํานวน 105 คน ซึ่งเปน เพศชาย จํานวน 78 
คิดเปนรอยละ 74.3 และเพศหญิง จํานวน 27 คิดเปนรอยละ 25.7 สวนอายุ 15 - 20 ป จาํนวน 56 คิดเปนรอยละ 
53.3 มากที่สุด รองลงมา อายุ21 – 24 ป จํานวน 26 คิดเปนรอยละ 24.8 อายุ 25 ปข้ึนไป จํานวน 17 คิดเปนรอยละ 
16.2 และนอยที่สุด คือ ต่ํากวา 15 ป จํานวน 6 คิดเปนรอยละ 5.7 สวนรายได/ตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท 
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 56.2 มากที่สุด รองลงมา คือ รายได/ตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 43 คน 
คิดเปนรอยละ 41.0 และนอยที่สุด รายได/ตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.9 
สวนประกอบอาชีพรับจาง จํานวน 55 คิดเปนรอยละ 52.4 มากที่สุด รองลงมา อาชีพวางงาน จํานวน 33 คิดเปน
รอยละ 31.4 อาชีพเกษตรกร จํานวน 10 คิดเปนรอยละ 9.5 อาชีพคาขาย จํานวน 5 คิดเปนรอยละ 4.8 และนอย
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ที่สุด คือ อาชีพนักธุรกิจ จํานวน 2 คิดเปนรอยละ 1.9 สวนแหลงที่มาของรายไดหารายไดดวยตนเอง จํานวน 83 
คิดเปนรอยละ 79 และผูปกครอง จํานวน 22 คิดเปนรอยละ 21 สถานภาพโสด จํานวน 89 คิดเปนรอยละ 84.8 
มากที่สุด รองลงมา สมรส จํานวน 12 คิดเปนรอยละ 11.4 และนอยที่สุดหยาราง จํานวน 4 คิดเปนรอยละ 3.8 
สวนลักษณะการออกกลางคันของนกัศึกษา ไดแก ออกหายไปเฉยๆโดยไมติดตอกับโรงเรียน จํานวน 42 คิดเปนรอยละ 
40 มากที่สุด รองลงมา ติดตอลาออกจากโรงเรียนดวยตนเอง จํานวน 40 คิดเปนรอยละ 38.1 อ่ืนๆ จํานวน 16  
คิดเปนรอยละ 15.2 และนอยที่สุด คือ โรงเรียนใหออก จํานวน 7 คิดเปนรอยละ 6.7 ระดับชั้นที่กําลังศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 51 คิดเปนรอยละ 48.6 มากที่สุด รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 33           
คิดเปนรอยละ 31.4 ประถมศึกษา จํานวน 16 คิดเปนรอยละ 15.2 และนอยที่สุด คือ ปวช. จํานวน 5 คิดเปนรอยละ 
4.8 สวนเกรดเฉลี่ยสะสมกอนออกกลางคัน 1.00- 2.00 จํานวน 58 คิดเปนรอยละ 55.2 มากที่สุด รองลงมา เกรด
เฉลี่ย 2.01-2.50 จํานวน 24 คิดเปนรอยละ 22.9 เกรดเฉลี่ย ต่ํากวา 1.00 จํานวน 15 คิดเปนรอยละ 14.3 เกรด
เฉลี่ย 2.51-3.00 จํานวน 5 คิดเปนรอยละ 4.8 เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 จํานวน 2 คิดเปนรอยละ 1.9 และนอยที่สุด 
เกรดเฉลี่ย 3.51-4.00 จํานวน 1 คิดเปนรอยละ 1 สวนสถานศึกษากอนมาศึกษากับ กศน. ในระบบโรงเรียน 
จํานวน 82 คิดเปนรอยละ 78.1 มากที่สุด รองลงมา สถานศึกษากอนมาศึกษากับ อาชีวศึกษา จํานวน 17 คิดเปน
รอยละ 16.2 และนอยทีสุ่ด อ่ืนๆ ไดแก การศึกษานอกระบบ จํานวน 6 คิดเปนรอยละ 5.7 
 2. การวิเคราะหสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับนอย คาเฉลี่ย=2.43         
เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา ดานครอบครัว อยูในระดับสูงที่สุด คาเฉลี่ย=2.77 รองลงมา คือ ดาน
นักศึกษา คาเฉลี่ย=2.51 ดานสถานศึกษา คาเฉลี่ย=2.22 และนอยที่สุด ดานสิ่งแวดลอมและชุมชน คาเฉลี่ย=2.21 
ดังมีรายละเอียดดังนี้  
    2.1 ดานนักศึกษา มี โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย=2.51 เมื่อพิจารณา
จําแนกตามรายดานพบวา ขาดเรียนมากจนหมดสิทธิ์สอบ/ขาดการเขารวมกิจกรรม คาเฉลี่ย=3.36 อยูในระดับสูง
ที่สุด รองลงมา คือ สอบตกบางรายวิชา/ผลการเรียนต่ํา/คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ คาเฉลี่ย=3.33 และนอยที่สุด 
ลาออกไปศึกษาตอที่สถาบันอ่ืน คาเฉลี่ย=2.05  
    2.2 ดานสถานศึกษา อยูในระดับนอย คาเฉลี่ย=2.22 เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา 
ผูสอนใชวิธีการจัดการเรียนการสอนไมเหมาะสม คาเฉลี่ย=2.46 อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาอยู
ไกลไมสะดวกในการเดินทางมาเรียน คาเฉลี่ย=2.40 และนอยที่สุด สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการ
เรียนไมเพียงพอ คาเฉลี่ย=2.02  
    2.3 ดานครอบครัว พบวา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย=2.77 เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน
พบวา ครอบครัวมีฐานะยากจน คาเฉลี่ย=3.45 อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ผูปกครองมีอาชีพไมแนนอน คาเฉลี่ย=
3.34 ครอบครัวมีลูกหลายคนตองดูแล คาเฉลี่ย=2.95 และนอยที่สุด ยายภูมิลําเนากับผูปกครอง คาเฉลี่ย=2.08 
    2.4 ดานสิ่งแวดลอม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา 
บานผูเรียนอยูหางไกลสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย=2.67 อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ผูเรียนอาศัยอยูใน
ชุมชนหนาแนน คาเฉลี่ย=2.42 และนอยที่สุด ผูเรียนอาศัยอยูในชุมชนที่มีแหลงการคาประเวณี คาเฉลี่ย=1.98 
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 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามสถานภาพบุคคล เม่ือพิจารณา
ในรายดาน พบวา 
    3.1 นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอนไมแตกตางกัน สวนดาน
สิ่งแวดลอมและชุมชน มีสาเหตุการออกกลางคัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    3.2 นักศึกษาที่มีอายุตางกัน มีสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน พบวา สาเหตุโดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน 
    3.3 นักศึกษาที่มีประกอบอาชีพ มีสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน พบวา สาเหตุโดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนดานครอบครัว มีความคิดเห็นตอสาเหตุ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ 0.05 
    3.4 นักศึกษาที่มีรายได/ตอเดือน มีสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน พบวา สาเหตุโดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน สวนดานครอบครัว มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.50 
    3.5 นักศึกษาที่มีแหลงที่มาของรายได มีสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน พบวา สาเหตุโดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน ดานครอบครัว มีความคิดเห็นสาเหตุ
ไมแตกตางกัน 
    3.6 นักศึกษาที่มีสถานภาพมีสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน พบวา สาเหตุโดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน สวนดานสถานศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    3.7 นักศึกษาที่มีลักษณะการออกกลางคันของนักศึกษามีสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
ที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
พบวา สาเหตุโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนดานนักศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05* 
    3.8 นักศึกษาที่มีระดับชั้นที่กําลังศึกษามีสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน พบวา สาเหตุโดย
ภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานสถานศึกษา และดานครอบครัว 
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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    3.9 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมกอนออกกลางคัน มีสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มา
ศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน พบวา 
สาเหตุโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
    3.10 นักศึกษาที่มีสถานศึกษากอนมาศึกษากับ กศน มีสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มา
ศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน พบวา สาเหตุ
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนดานสถานศึกษา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ตามวัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัย
นํามาอภิปรายผลได ดังนี้ 
  1. จากการวิจัยพบวา การวิเคราะหสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับนอย 
เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา ดานครอบครัว อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานนักศึกษา            
ดานสถานศึกษา และนอยที่สุด ดานสิ่งแวดลอมและชุมชน ดังมีรายละเอียดดังนี้  
    1.1 ดานนักศึกษา มี โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน
พบวา ขาดเรียนมากจนหมดสิทธิ์สอบ/ขาดการเขารวมกิจกรรม อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ สอบตกบาง
รายวิชา/ผลการเรียนต่ํา/คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ และนอยที่สุด ลาออกไปศึกษาตอที่สถาบันอ่ืน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะตัวนักศึกษาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเรียน หากนักศึกษาขาดเรียน ขาดความตั้งใจในการเรียน ไม
สามารถสงงานตามกําหนด ไมสนใจตอผลการสอบ เพราะไมเห็นประโยชนจากการเรียน จะเปนอีกสาเหตุหนึ่งใน
การตัดสินใจออกจากสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุภาภรณ ปนะกา (2550:บทคัดยอ) การออก
กลางคันของนักเรียนโรงเรียนบานหนองเขียวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 การศึกษาคร้ังนี้          
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ สาเหตุมาจากความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนทําใหนักเรียนรูสึกเบื่อหนายการเรียน 
และมีผลการเรียนไมดี สําหรับครูประจําชั้น เกินคร่ึงเห็นวามีสาเหตุมาจากการเรียนการสอน เนื่องจากครูไมติดตาม
นักเรียน และไมรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอีกทั้ง สวนใหญ เห็นวามีสาเหตุมาจากความสามารถในการเรียนรูของ
นักเรียน เนื่องจากนักเรียนมีความบกพรองทางดานสติปญญา เคยเรียนซ้ําชั้น เบื่อหนายการเรียน และสอดคลอง
กับแนวคิดของ อัญชิสา อยูยืนยง (2550: 26) ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลสงผลใหเยาวชนตัดสินใจออกจากโรงเรียน
กลางคันในระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ไดจําแนกปจจัยของการออก
กลางคันของนักเรียนเกิดจากปจจัย 4 กลุมดังนี้ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานตัวนักเรียนเอง ไดแก นักเรียนมีผลการ
เรียนไมดี สอบตกซ้ําชั้นไมสนใจการเรียน ไมอยากเรียน หรือเบื่อหนายการเรียน อายุมากหรือมีรางกายโตกวาเด็ก
ในระดับชั้นเดียวกัน มีปญหากับครูหรือถูกครูลงโทษและปญหาดานสุขภาพ เปนตน 
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    1.2 ดานสถานศึกษา อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา ผูสอนใชวิธีการ
จัดการเรียนการสอนไมเหมาะสม อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาอยูไกลไมสะดวกในการเดินทางมา
เรียน และนอยที่สุด สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการเรียนไมเพียงพอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะทางศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการจัดการระบบบริหารจัดการ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
โดยการวางแผน เพื่อกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับแนวทางการเรียนการสอนของทางกระทรวงศึกษา หากแตก็
เปนสาเหตุหนึ่งก็อาจเปนเพราะนักศึกษาบางรายไมพึงพอใจตอวิธีการสอนของผูสอนภายในศูนย หรืออาจเกิดจาก
การเดินทาง ซึ่งเปนเหตุผลในสวนนอย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สราวุฒิ สืบแยม (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันและไมสําเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตรของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบวา 
ทัศนคติตอสาขาวิชาที่เรียน เพราะเปนอาชีพที่ใชความคิดมาก นักศึกษาพนสภาพ สาเหตุมากที่สุด และสอดคลอง
กับแนวคิดของ อัญชิสา อยูยืนยง (2550: 26) ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลสงผลใหเยาวชนตัดสินใจออกจากโรงเรียน
กลางคันในระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ไดจําแนกปจจัยของการออก
กลางคันของนักเรียนเกิดจากปจจัย 4 กลุมดังนี้ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานโรงเรียนและครูไดแกจํานวนครูไม
สมดุลกับนักเรียน ครูขาดเจตคติที่ดีตอการสอนโรงเรียนขาดอุปกรณการเรียนการสอน ขาดบริการดานการแนะแนว 
และขาดบริการดานการอํานวยความสะดวกในโรงเรียน การจัดโปรแกรมดานการเรียนไมนาสนใจ หรือไมสนอง
ความตองการของนักเรียน ครูขาดการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนและขาดความเปนธรรมตอนักเรียนเปนตน 
    1.3 ดานครอบครัว พบวา อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา ครอบครัวมี
ฐานะยากจน อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ผูปกครองมีอาชีพไมแนนอน และนอยที่สุด ยายภูมิลําเนากับผูปกครอง 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะครอบครัวเปนสวนสําคัญยิ่ง เนื่องจากครอบครัวเปนพื้นฐานสําคัญในการตัดสินใจประกอบอาชีพใจ
อนาคตของนักเรียน ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจเรียนของนักเรียน ทั้งเปนผูสนับสนุนทรัพยากรตางๆ          
ที่เก่ียวเนื่องกับการเรียน หากนักศึกษาจะจบการศึกษาตองไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว หากขาดการสนับสนุนก็
จะเปนสาเหตุตนๆ ในการออกจากสถานศึกษของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ โชติ ชํานาญ และอุไรรัก ดรุณวรรณ 
(2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและสาเหตุการออกกลางคันของ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจยั ครอบครัว ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับแนวคิดของ สุภาภรณ ปนะกา 
(2550:บทคัดยอ) การออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนบานหนองเขียวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 
การศึกษาคร้ังนี้ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ความพรอมทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากครอบครัวยากจนตองออกมา
ชวยทํางานตองเลี้ยงนองเพราะผูปกครองไปทํางานนอกบาน นักเรียนไมอยากเรียน ตองการแตงงานและมีครอบครัว 
อีกทั้งผูปกครองไมเห็นประโยชนของการศึกษา และเห็นวาการศึกษาไมสอดคลองกับชีวิตจริง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วัชรี ตระกูลงาม (2550 : 6) ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการออกกลางคันของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ผลการวิจัย พบวาปจจัยที่สงผลกระทบตอการออกกลางคัน พบวา ปจจัยดานครอบครัว 
พบวา มีเพียงปจจัยเดียวที่สงผลกระทบตอการออกกลางคันในระดับปานกลาง คือ ปญหาคาใชจาย สวนปจจัยดาน
อ่ืนๆ มีผลกระทบนอย และนอยที่สุด  
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    1.4 ดานสิ่งแวดลอม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา 
บานผูเรียนอยูหางไกลสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ผูเรียนอาศัยอยูในชุมชนหนาแนน 
และนอยที่สุด ผูเรียนอาศัยอยูในชุมชนที่มีแหลงการคาประเวณี ทั้งนี้อาจเปนเพราะชุมชนไมมีสงเสริมการศึกษาแก
นักศึกษา สภาพแวดลอมในชุมชนไมเอ้ือตอการเรียนการสอน ในชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา 
โทรทัศน) ไมเพียงพอ จึงเปนอึกสาเหตุหนึ่งในตัดสินใจออกจากสถานศึกษา แตนักศึกษาเปนสวนหนึ่งในการ
ตัดสินใจดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อัญชิสา อยูยืนยง (2550: 26) ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลสงผลให
เยาวชนตัดสินใจออกจากโรงเรียนกลางคันในระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอม ชุมชน และวัฒนธรรมไดแก บานเรือนนักเรียนอยูหางไกลจาก
จากโรงเรียน หางไกลจากแหลงน้ําและขาดสาธารณูปโภค หรืออาศัยอยูในชุมชนหนาแนนมีปญหาเร่ืองการสื่อภาษา
ที่ใชในโรงเรียนเนื่องจากนักเรียนถนัดภาษาถ่ินมากกวาราษฎรในชุมชนไมเห็นความสําคัญของการศึกษาและ
ความสัมพันธระหวางชุมชนกันโรงเรียนอยูในระดับต่ํา 
  2. เปรียบเทียบสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามสถานภาพบุคคล พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ และเกรดเฉลี่ยกอนออกกลางคัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนเพศ การประกอบอาชีพ 
รายได/ตอเดือน แหลงที่มาของรายได ระดับชั้นที่กําลังศึกษา และสถานศึกษากอนมาศึกษากับ กศน. มีความ
คิดเห็น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน 
ดานสิ่งแวดลอมและชุมชน มีความคิดเห็น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่ประกอบ
อาชีพตางกัน ดานครอบครัว นักศึกษาที่มีอาชีพรับจาง และคาขายมีสาเหตุการออกกลางคันแตกตางกับอาชีพ
วางงาน นักศึกษาที่ประกอบรายได/ตอเดือนตางกัน ดานภาพรวม จําแนกตามรายได/ตอเดือน พบวา นักศึกษาที่มี
รายได ต่ํากวา 5,000 บาท มสีาเหตุการออกกลางคันแตกตางกับรายได 10,001- 15,000 บาท สวน ดานครอบครัว 
จําแนกตามรายได/ตอเดือน เปนรายคู พบวา นักศึกษาที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีสาเหตุการออกกลางคัน
แตกตางกับรายได 5,000-10,000 บาท นักศึกษาที่รายไดแตกตางกัน พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่มีสถานภาพตางกัน พบวา นักศึกษาที่มีสถานภาพ
สมรส มีสาเหตุการออกกลางคันแตกตางกับสถานภาพหยาราง นักศึกษาที่มีลักษณะการออกกลางคันของนักศึกษา 
พบวา นักศึกษาที่มีลักษณะการออกกลางคันของนักศึกษาโดยโรงเรียนใหออก มีสาเหตกุารออกกลางคันแตกตางกับ
ลักษณะการออกกลางคันของนักศึกษาโดยออกหายไปเฉยๆ โดยไมติดตอกับโรงเรียน นักศึกษาที่มีระดับชั้นที่กําลัง
ศึกษาตางกัน พบวา นักศึกษาที่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีสาเหตุการออกกลางคันแตกตางกับระดับ
การศึกษา ปวช. ดานนักศึกษา พบวา นักศึกษาที่ระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีสาเหตุการออกกลางคันแตกตางกับ
นักศึกษาที่มีระดับการศึกษา ปวช. ดานสิ่งแวดลอมและชุมชน พบวา นักศึกษาที่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีสาเหตุการออกกลางคันแตกตางกับนักศึกษามีระดับการศึกษาประถมศึกษา และระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน นักศึกษาที่มีสถานศึกษากอนมาศึกษากับ กศน พบวา นักศึกษาที่มีสถานศึกษากอนมาศึกษา
กับ กศน คือ ในระบบโรงเรียน มีสาเหตุการออกกลางคันแตกตางกับสถานศึกษากอนมาศึกษากับ อาชีวศึกษา ทั้งนี้
อาจเปนเพราะการเปรียบเทียบสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจากภาพรวมพบสาเหตุการออกจาก
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สถานศึกษาไมแตกตางกัน ยกเวนดาน เพศ นักศึกษาที่มีระดับชั้นที่กําลังศึกษา และแหลงที่มาของรายได ซึ่งจะเห็น
ไดวาผูชายกับผูหญิงมีบทบาทในการตัดสินใจตางกัน อาจเปนเพราะบทบาทและหนาที่ภายในครอบครัวในการหา
เลี้ยงครอบครัว ซึ่งเปนบทบาททางดานเศรษฐกิจของครอบครัว มีแนวทางวาทางครอบครัวมีปญหานักศึกษาจะเปน
สาเหตุในการออกจากสถานศึกษาของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สราวุฒิ สืบแยม (2552 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันและไมสําเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตรของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปรียบเทียบ
คาเฉลีย่ในแตละประเดน็พบวา ประเด็นทัศนคติตอสาขาวิชาที่เรียน ในรายดานตางๆ ที่แตกตางกัน มีระดับสาเหตุ
ไมแตกตางกัน ในขณะที่ ประเด็นนักศึกษา การเรียนการสอน สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ในรายดานตางๆ 
ที่แตกตางกัน มี ระดับสาเหตุ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับแนวคิดของ ชัย
มงคล จํารูญ (2548 : 34) กลาววา การศึกษาขอมูลของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษาและครูผูสอนจึงควรศึกษาขอมูลสวนตัวในดานตางๆของผูเรียน เชน 
สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม ความตองการ ความสนใจ และความมุงหวังตอสาขาวิชาที่เรียน ปญหาเก่ียวกับตัว
ผูเรียน ความพรอมในการเรียนรู ปญหายาเสพติด สภาพแวดลอม เนื้อหาวิชายากเกินไป การปรับตัวเขากับสภาพ
การเรียนใหมไมได แบงเวลาเรียนไมเหมาะสม ขาดความพยายาม ขาดความตั้งใจในการเรียนเขารวมกิจกรรมมาก
เกินไป ปรับตัวเขากับเพื่อนๆ ไมได และความแตกตางระหวางบุคคลอาจเปนองคประกอบที่สําคัญของการวางแผน
จัดการเรียนการสอน เพราะสิ่งตางๆ เหลานี้ อาจสงผลใหนักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนที่ไมดี จะเปนปญหาทํา
ใหการเรียนการสอนไมสัมฤทธิผล และสงผลใหเปนสาเหตุการออกกลางคันได  
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีแนวคิดเปนขอเสนอแนะ เพื่อนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 

1. ดานนักศึกษา จากผลการศึกษาพบวา สาเหตุสวนใหญมาจากนักศึกษาขาดเรียนมากจนหมดสิทธิ์สอบ/
ขาดการเขารวมกิจกรรม สอบตกบางรายวิชา/ผลการเรียนต่ํา/คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ และขาดการวางแผนการ
เรียนที่ดี ทางศูนยวางแผนการติดตามนักศึกษา ทางศูนย ฯ ตอง ลดชองวางระหวางครูกับนักเรียน โดยครูใหความ
รักและเอาใจใส สนใจ ดูแล ใหคําปรึกษาในทุกดานใหความรูผูปกครองในดานการศึกษา ใหคําแนะนํา เพื่อแกไข
ปญหาใหเด็กอยางทันทวงที จัดประชุมหารือชุมชน /คณะกรรมการสถานศึกษา หาครอบครัวอุปถัมภดูแลเด็กที่พอ 
แมหยาราง ไมมีใครดูแลหรือที่อยูอาศัย เพิ่มชองทางในการใหคําปรึกษาเพิ่มเติมแกนักศึกษา ทั้งทางระบบเว็บไซต 
Line Facebook และ Instragram เปนตน 

2. ดานสถานศึกษา จากผลการศึกษาพบวา สาเหตุสวนใหญมาจากนักศึกษาผูสอนใชวิธีการจัดการเรียน
การสอนไมเหมาะสม สถานศึกษาอยูไกลไมสะดวกในการเดินทางมาเรียน และผูสอนขาดความสัมพันธและการเอา
ใจใสนักศึกษา ทางศูนยฯ ตองจัดตั้งคณะทํางานไดเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานการชวยเหลือนักเรียนที่มี
แนวโนมจะออกกลางคัน และออกกลางคัน โดยใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในระดับพื้นฐาน คือ สํารวจขอมูล
นักเรียนทุกคน และคัดกรองเด็กที่มีปญหาแตละดาน และหาแนวทางชวยเหลือ  

287

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



3. ดานครอบครัว จากผลการศึกษาพบวา สาเหตุสวนใหญมาจากนักศึกษาครอบครัวมีฐานะยากจน 
ผูปกครองมีอาชีพไมแนนอน และครอบครัวมีลูกหลายคนตองดูแล ทางศูนยฯ ควรสนับสนุนกิจกรรมหารายได
ระหวางเรียนใหกับนักเรียน และสงเสริมและสนับสนุนการใหความรูในดานวิชาชีพกับนักศึกษาที่สนใจ อาทิ การ
ซอมเคร่ืองใชไฟฟา การซอมรถยนต การซอมโทรศัพท และที่สําคัญในปจจุบันกับตลาดการคาขายออนไลน ควร
แนะนําและสงเสริมการใหความรูเพื่อประโยชนแกนักศึกษาในการประกอบธุรกิจในอนาคต เปนตน 
 4. ดานสิ่งแวดลอม จากผลการศึกษาพบวา สาเหตุสวนใหญมาจากนักศึกษาบานผูเรียนอยูหางไกลสิ่ง
อํานวยความสะดวก ผูเรียนอาศัยอยูในชุมชนหนาแนน และระดับการศึกษาของคนในชุมชนอยูในระดับประถมหรือ
มัธยม ทางศูนยฯ ควรสงเสริมใหเด็กทํากิจกรรมในการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ซึ่งอาจมีชมรม หรือชุมนุมตางๆ 
ตามความสนใจของเด็กในโรงเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน โดยใหนักศึกษาไดทําประโยชนแกชุมชนที่
ตนเองอยูอาศัย เพื่อใหมีความผูกพันกับชุมชน และสภาพแวดลอมที่ตนเองอยูอาศัย ใหทุกฝายรวมมือกันดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึง ทั้งครู ผูนําทองถ่ิน ผูปกครอง ชุมชนอาจเปนรูปการสรางเครือขาย 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  

ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยไปแลว ก็เพื่อใหงานวิจัยเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษาที่มาศึกษากับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน และไดมีการศึกษาเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร นักศึกษา นักวิชาการ และผูที่
สนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพัฒนารูปแบบแนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักเรียนศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
สงผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา การบริหารจัดการมีสวนในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการวางแผน
กลยุทธตางๆ เพื่อพัฒนาศูนยการศึกษานอกระบบ จึงควรศึกษาเพื่อหาความเชื่อมโยงในการแกไขปญหาการออก
กลางคันของนักศึกษา 

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดวยวิธีการวิจัยทั้ง 2 แบบ แบบที่หนึ่ง ไดแก การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย
เชิงปริมาณเพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาตอน 1 สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
 
Basic School Curriculum  Management of Thaton Educational Quality  Development 
Center under Chiang Mai  Primary  Educational Service Area Office 3 
 
ผูวิจัย   ภูษิต อยูประจักษ 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ สุภิสิงห 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ 1) เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 และ 2) เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ประชากร คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 รวมทั้งสิ้น 100 คน เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.98 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบวา  

1) การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานกํากับดูแลคุณภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษา และดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุดตามลําดับ  

2) ผลการจัดทําขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา 2.1) โรงเรียนควรมีการสงเสริมสนับสนุน
ใหมีเผยแพรผลงานทางวิชาการในดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2.2) โรงเรียนควรมีการศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน ปญหา จุดเนน ความตองการของโรงเรียน ผูเรียนและ ชุมชน 2.3) โรงเรียนควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม และ 2.4) ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางบรรยากาศรวมคิดรวมทํา 
 
คําสําคัญ : การบริหาร หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1  
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the basic school curriculum 

management of Thaton Educational Quality Development Center 1 under Chiang Mai 
Educational Service Area office 3 and 2) to prepare proposal guidelines for the basic school 
curriculum management of Thaton Educational Quality Development Center 1 under 
Chiang Mai Educational Service Area office 3. The population comprised of 100 teachers 
and educational personnel in Thaton Educational Quality Development Center 1 under 
Chiang Mai Educational Service Area office 3. The research instrument was a questionnaire 
with a reliability of 0.98. The data were analyzed by using percentage, frequency, mean and 
standard deviation.  
The finding showed that  

1. The basic school curriculum management of Thaton Educational Quality 
Development Center 1 under Chiang Mai Educational Service Area office 3 was at a high 
level. When consideration by each aspect, the quality monitoring was at a high level, 
followed by the school readiness preparation was at a high level, the school curriculum was 
at a high level, respectively. 

2. The results of proposal guidelines for the basic school curriculum management of 
Thaton Educational Quality Development Center 1 under Chiang Mai Educational Service 
Area office 3. It was found that 2.1) schools should support for academic work concerning 
school curriculum to public; 2.2) schools should study the current conditions, problems, 
focal point, school requirement, learners and community; 2.3) schools should promote 
research and development of school curriculum appropriately; and 2.4 school 
administrators should build climate of cooperative doing and thinking. 

 
Keywords : Basic School Curriculum Management, Thaton Educational Quality Development 

Center, Chiang Mai Educational Service Area office 3 
 
บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติใหมีความสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ ที่สามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกันกับผูคนในสังคมไดอยางปกติสุข ตลอดจนสรางความเจริญ มั่นคงใหแกประเทศ โลกยุคปจจุบัน
เปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี และสารสนเทศ และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว          
จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา และเตรียมพรอม
เผชิญความทาทายจากกระแสโลก ซึ่งปจจัยที่สําคัญสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว 
ไดแก คุณภาพของคน ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่งที่การศึกษา
ตองมีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพของผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ เปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหามี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักพึ่งตนเอง สามารถปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 2560:717)  
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สงกรานต เรืองประทีป (2559: 11) กลาวไววา ในการสรางหลักสตูรสถานศึกษานัน้ สถานศึกษาจึงจําเปน
ที่จะตองมีวิสัยทัศนซึ่งทําไดโดยอาศัยความรวมมือจากชุมชน และผูปกครอง ครู รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา 
ผูเรียนภาคธุรกิจ และภาครัฐที่มีอยูในชุมชนมารวมมือกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อแสดงความประสงคอัน
สูงสง หรือวิสัยทัศนที่ปรารถนาใหกับสถานศึกษา เพื่อใหเปนสถาบันที่พัฒนาผูเรียนที่มีพันธกิจ หรือภาระหนาที่
รวมกันในการกําหนดงานหลักสูตรที่สําคัญ ของสถานศึกษา พรอมดวยเปาหมายมาตรฐานแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การ และการติดตามผลการปฏิบัติ ตลอดจนการทํารายงานแจงตอสาธารณชน ชุมชน และสงผลยอนกลับให
สถานศึกษาเพื่อปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ และตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา          
ข้ันพื้นฐานที่ไดกําหนดไว 

สํานักงานเลขาธิการศึกษา (2558: 5) ปญหาหลักสูตรการเรียนไมเหมาะกับวัยของเด็ก ดังความสําคัญของ
การศึกษาเปนบอเกิดของปญญา แตมีเสียงรองเรียนมาจากเด็ก และผูปกครองจํานวนมาก ที่กลาวถึงการศึกษา
โดยเฉพาะหลักสูตรการเรียน ในปจจุบันมีความไมเหมาะสมบางประการซึ่งหนาจะปรับใหเหมาะกับวัยของเด็กอยาง 
เชน การใหความรูในวิชาตางๆ ไมเหมาะกับ วัยของเด็ก บางวิชาเด็กเล็กไมสมควรตองเรียน สมัยกอนเรียนแลวจบ
เปนเร่ืองๆ เปนวิชาตามวัย คือเปนเด็กเรียนรูเทานี้ก็พอโตข้ึนไป ก็เรียนวิชาอ่ืน บางวิชาไมเหมาะสมกับการที่เรียน
ตลอด แตวิธีคิดในแบบปจจุบันเปนการเรียนทีม่ีวิชามากมาย และเด็กตองเรียนทุกวิชา ปนี้ก็เรียนวิชาเทานี้ ปตอไป
ก็เรียนวิชาเทาเดิมแตยากข้ึน ทําใหตองเรียนมาก แตไมเขาใจ ภูมิรูไมแนน และเปนภาระในการทําการบานมาก 
และอาจตองเรียนพิเศษเพิ่มเติม สิ่งที่สําคัญของการศึกษาอยางหนึ่งคือตองสรางแรงจูงใจใหเด็กอยากเรียนหนังสือ 
ทางออกของปญหาที่ควรดําเนินการ คือ การปรับหลักสูตรการเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกเด็กอยากเรียนหนังสือ 
กําหนดวิชาเรียนใหนอยลง และใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยเนนการสอนใหนอยลง และใหเด็กไดเรียนรูมากข้ึน 
เนนการเรียนรูใหมีคุณภาพ ไมใชเนนปริมาณ รวมถึงควรเปนหลักสูตรที่มีการปรับพื้นฐานของเด็กใหเทากันกอน 
 สุรศักดิ์ สุทธสิริ, สงวนพงศ ชวนชม, จําเริญรัตน จิตตจิรจรรย, และศรุดา ชัยสุวรรณ (2561: 131)            
ไดกลาวไววา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551          
เปนเร่ืองใหมสําหรับผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง จึงทําใหเกิด
ปญหาในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ไมวาจะเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช ไมมี
ความชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให บรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา สถานศึกษาซึ่งมีภารกิจหลัก
ในการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ จึงมีบทบาทสําคัญ ในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา และดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสูการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนดไวตามหลักสูตร เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว สถานศึกษาจะตอง
ออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมสวนที่เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากนั้นหลักสูตรสถานศึกษา
ยังตองสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของชุมชน และทองถ่ิน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเกิดความรักความผูกพันในบานเกิดเมืองนอน มีบทบาทในการ
รวมพัฒนาชุมชน สถานศึกษามีความจําเปนที่จะตองทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดําเนินการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาจึงมีความสําคัญ
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อยางยิ่งในการพัฒนา และใชหลักสูตรใหประสบความสําเร็จ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา อันนําไปสูการ
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาหมายของการจัด
การศึกษาสถานศึกษาจําเปนตองมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขใหการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ทั้งนี้หลักสูตรสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพได จําเปนตองมีเคร่ืองมือเพื่อบงชี้ถึง
คุณภาพ และประสิทธิภาพ ในเชิงบริหาร 
 ดังนั้น ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วามีการบริหารการจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาอยางไร เพื่อจะไดนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลในการพัฒนา และปรับปรุงการบริหารดานการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาตอน 1 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

2. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
 
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี และผลงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ประกอบดวย1). ดานการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษา, 2). ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา, 3). ดานการกํากับ ดูแลคุณภาพ (สํานักวิชาการ และมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 37) 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาเร่ืองการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 และ 2) เพื่อเสนอแนะคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
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ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก คณะครูจํานวน 74 คน และบุคลากรทางการศึกษา 26 คน          
รวม 100 คน ในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
ในปการศึกษา 2562 (ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  
ปการศึกษา 2562) 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
จํานวน 4 ขอ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในภารกิจทั้ง 3 ดาน คือ 1) ดานการสงเสริม และสนับสนุนการศึกษา 2) ดานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและ 3) ดานการกํากับ ดูแลคุณภาพ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)               
ตามรูปแบบของ Likert’s scale จํานวน 37 ขอ  

ตอนที่ 3.คําถามปลายเปด เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา ในศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเก็บขอมูล ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2. นําแบบสอบถามแจกใหประชากรเปนรายสถานศึกษาดวยตนเองจํานวนทั้งสิ้น 100 ฉบับ โดยนัดหมาย
เวลาในการขอรับคืน 

3. นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบ ความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนของการตอบแบบสอบถามแลว
คัดเลือกแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอขอมูลดังนี้ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( µ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) นําเสนอในรูปตาราง โดยใช
คาความถ่ีในการวิเคราะหขอมูลดังกลาวผูศึกษาไดกําหนดการแปลความหมายของคาเฉลี่ยเปนชวงๆ ดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2560: 121) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ไดปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ไดปฏิบัติในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ไดปฏิบัติในระดับปานกลาง 
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คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ไดปฏิบัติในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ไดปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 

การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ใชคาเฉลี่ย (µ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ ) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 3 คําถามปลายเปดสอบถาม ขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของศูนย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 สรุปเปนความเรียง 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากการตอบแบบสอบถามคณะครูจํานวน 74 คน และบุคลากรทางการศึกษา 26 คนรวม 100 คน ใน
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในปการศึกษา 
2562 เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงการบริหารหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
 การบริหารหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน µ σ  ระดับ 
1. ดานการสงเสริม และสนับสนุนการศึกษา 3.69 0.65 มาก 
2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3.67 0.75 มาก 
3. ดานการกํากับ ดูแลคุณภาพ 3.82 0.72 มาก 

รวม 3.77 0.65 มาก 
 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน โดยพิจารณาภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเรียงลําดับ จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการกํากับ 
ดูแลคุณภาพ รองลงมาดานสงเสริม และสนับสนุนการศึกษา และดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เม่ือพิจารณา
เปนรายดานปรากฏดังนี้  

1. ดานการสงเสริม และสนับสนุนการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาตอน 1 มีระดับการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ขอแลว พบวาอันดับที่ 1 ไดแก โรงเรียนจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาครูและบุคลลากร ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือโรงเรียน
มีการสนับสนุนระบบขอมูลพื้นฐานที่จําเปนเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับสภาพ
ความเปนอยู ทรัพยากร เศรษฐกิจ และความตองการของทองถ่ินในการจัดการเรียนรู  
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2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาตอน 1 มีระดับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอแลว พบวาอันดับ
ที่ 1 ไดแก โรงเรียนไดเสนอหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดผลประเมินผลตอคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
โรงเรียนมีการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา จุดเนน ความตองการของโรงเรียน ผูเรียนและชุมชน  

3. ดานการกํากับ ดูแลคุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1      
มีระดับการกํากับ ดูแลคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายขอแลว พบวาอันดับที่ 1 ไดแก โรงเรียน
รายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาตอชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของเปนประจําทุกปการศึกษา และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรทองถ่ิน และความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และชุมชน  

4. ผลการจัดทําขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา 2.1) โรงเรียนควรมีการสงเสริม
สนับสนุนใหมีเผยแพรผลงานทางวิชาการในดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2.2) โรงเรียนควรมีการศึกษา
วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา จุดเนน ความตองการของโรงเรียน ผูเรียนและ ชุมชน 2.3) โรงเรียนควรสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม และ 2.4) ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางบรรยากาศรวมคิดรวมทํา 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ไดดังตอไปนี้ 
1. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อันดับที่ 1 คือ ดานการกํากับ ดูแลคุณภาพ อันดับที่ 2 คือดานการสงเสริม สนับสนุน
ระดับสถานศึกษา และอันดับที่ 3 คือ ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพราะสถานศึกษา ไดมีการประชุมชี้แจง
คณะครูใหไดทราบถึงวัตถุประสงคของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลจิรา คํามูล (2558: 128) การพัฒนาแนวทางการบริหารการ
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ พบวาอยูใน
ระดับมาก ทุกดาน และเมื่อพิจารณาแตละดานพบวาอยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ยอแสง นาค
กระแสร (2558: 109) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการศึกษาพบวา การศึกษาสภาพและปญหาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของขาราชการครูสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 3 ดานการ
เตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร (การใชหลักสูตรสถานศึกษา) ดานการนิเทศกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล ดานการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา และดานการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
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1.1 ดานการสงเสริม สนับสนุนระดับสถานศึกษา ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 กลุมโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงใหบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีองคประกอบสําคัญ ไดแก สวนนํา 
(วิสัยทัศน, สมรรถนะของผูเรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค) โครงสรางหลักสูตร, คําอธิบายรายวิชา, กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและเกณฑ การวัดประเมินผล และเกณฑการจบหลักสูตรโรงเรียนไดนําหลกัสตูรสถานศึกษาไปกําหนด
โครงสรางรายวิชาและออกแบบหนวยการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย และมีการจัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา
และการพัฒนาครู มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เนื่องจากกลุมโรงเรียนมีการวางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
และดําเนินการเปนข้ันตอน และไดเขารับการประชุม อบรมจากหนวยงานตนสังกัดทุกคน เชนเดียวกับงานวิจัยของ 
สาคร มหาหิงค (2560: 8) การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 4 
ผลการวิจัยพบวา การสงเสริม สนับสนุนระดับสถานศึกษาอยูในระดับมาก  

1.2 ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีขอคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนไดเสนอหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวัดผล
ประเมินผลตอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขให
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของระวีวรรณ ตะถ่ิน (2558: 5) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการนาํรองการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวาคุณภาพของแนวทางพัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในดานความถูกตอง 
ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนตั้งแต 3 คุณภาพข้ึนไป ไดแก 1) จัดประชุมผูปกครองและผู
ที่เก่ียวของทุกภาคเรียนและ 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานหลักสูตรเปนประจําทุกป 

1.3 ดานการกํากับ ดูแลคุณภาพ ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีขอคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนรายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาตอชุมชนและหนวยงานที่
เก่ียวของเปนประจําทุกปการศึกษา สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรทองถ่ินและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และชุมชนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากซึ่งคลายคลึงกับ
งานวิจัยของสุกัญญา จตุรงค, อภิชาต เลนะนันท (2559: 1480) ไดศึกษาเร่ืองการบริหารหลักสูตรที่สงผลตอ
คุณภาพของผูเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต กลุมที่ 7 พบวาดานการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับไดดังนี้ มีการนําผลการนิเทศไปพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา 
มีการประเมินผลการนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และมีการดําเนนิการนเิทศ กํากับติดตาม 
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามลําดับ 

 

297

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



2. ผลการจัดทําขอเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ของศูนยพฒันาคุณภาพการศึกษา
ทาตอน 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา 2.1) โรงเรียนควรมีการสงเสริม
สนับสนุนใหมีเผยแพรผลงานทางวิชาการในดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2.2) โรงเรียนควรมีการศึกษา
วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา จุดเนน ความตองการของโรงเรียน ผูเรียนและ ชุมชน 2.3) โรงเรียนควรสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม และ 2.4) ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางบรรยากาศรวมคิดรวมทํา 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมาเรียม รัมมะบุตร (2558: 47) แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา 1) การนําเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาพบวา มีความตรงเชิงเนื้อหาหลักวิชา และโครงสรางมีความตรงเชิงเนื้อหา 4 ดาน 30 รายการ 
ประกอบดวย ดานการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 6 รายการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จํานวน 10 รายการ ดานการตรวจสอบ และประเมินผล จํานวน 9 รายการ และดานการปรับปรุงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 5 รายการ 2) การศึกษาความเหมาะสมทั้ง 4 ดาน สูงกวาเกณฑกําหนดไวทุกดาน 
โดยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานที่มีคามัธยฐานสูงสุด คือ ดานการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และ 3) การศึกษาความเปนไปไดของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมมีความเปนไปไดทั้ง 4 
ดาน โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร และ
ดานการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร โดยแตกตางกับงานวิจัยของศุภชาดา เหมปาละธํารง (2559: 337) แนว
ทางการบริหารการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ของโรงเรียนตนแบบสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษานครสวรรค เขต 1-3 การดําเนินการวิจัยมี 2 ข้ันตอน คือ 1) 
ศึกษาปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ประชากรที่ใชวิจัยคือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูของโรงเรียน
ตนแบบ จํานวน 108 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุมตัวอยาง คือ 
ผูเชี่ยวชาญ 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบประเมิน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 
และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีปญหาสูงสุดดานการกํากับดูแลคุณภาพ รองลงมา คือ ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และดานการ
สงเสริม สนับสนุน ตามลําดับ และ 2) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา มี 3 ดาน 16 รายการปฏิบัติ 
คือ 1) ดานการสงเสริมสนับสนุน ไดแก การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน ในการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองความถนัด ความสนใจ และ ความสามารถของผูเรียน และ 3) ดานการกํากับคุณภาพ
ไดแก การสรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินการใชหลักสูตรมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ควรใหความสําคัญดานนี้ยิ่งข้ึนโดย จัดใหมีการประชุม ชี้แจงใหผูที่มีสวนเก่ียวของเขาใจ และชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญ ความจําเปนในการใหการสนับสนุนขอมูลพื้นฐาน เพื่อใชในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับคุณภาพของทองถ่ิน 

1.2 ควรใหฝายตางๆ ทั้งผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร ครู และนักเรียนซึ่งไดรับผลโดยตรงจากการใช
หลักสูตร ไดมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อวิเคราะหสภาพปจจุบันของโรงเรียนไดเปนอยางดี 

1.3 ควรใหผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศรวมคิดรวมทําสถานศึกษาควรจัดสรรเวลาให ครูไดวางแผน 
ศึกษาวิจัยสภาพปจจุบัน โดยใชกระบวนการกลุม เพื่อพัฒนาหลักสูตร และคุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาการบริหารการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับชั้นเรียน หรือกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
สูการจัดการเรียนรู และวัดผลประเมินผลการเรียนรู ซึ่งจะไดทราบขอดี ขอเสีย ขอจํากัดเพื่อนําไปปรับปรุงการ
พัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรูตอไป 

2.2 ควรศึกษารูปแบบเพื่อบริหารงานวิชาการดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมในดานอ่ืนๆ และศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวยระบบการวิจัย และเปรียบเทียบการพัฒนา
รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจําแนกตามขนาดโรงเรียน 
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ทักษะภาวะผูนําในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
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ผูวิจัย    มัลลวีร  ดอกแกว 
    สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์ 
   ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 

ทักษะภาวะผูนํา (Leadership Skill) เปนคุณสมบัติที่สําคัญ และจําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา หรือ
ผูนําองคกร ในศตวรรษที่ 21 คือ เปนคนที่ฉลาดรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของความในโลกรอบตัว 
อาทิเชน ความเปลี่ยนของสังคม ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของการเมือง และความเปลี่ยน 
แปลงทางดานเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นผูนําองคกรจะตองสามารถปรับตัว ปรับองคกรของเขาใหอยูรวดใหได นอก 
จากนี้ผูนําองคกรจะตองเปนผูนําแบบรวมมือมากกวาผูนําแบบใชอํานาจหรือบังคับ เปนผูนําแบบใหการศึกษา และ
สรางแรงบันดาลใจใหกับผูตาม 

ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ ทักษะดานการ
ปฏิบัติงาน (Performance Skill), ทักษะความสามารถในการแกปญหาที่สลับซับซอน (Complex Problem 
Solving Skill), ทักษะการสรางทีมงาน (Team Building Skill), ทักษะความรวมมือ Cooperate Skill), ทักษะ
ดานการวิเคราะห และการสรางสรรค (Critical Thinking Skill), ทักษะดานการสื่อสาร (Communications Skill), 
และทักษะดานนวัตกรรเพื่อการเรียนรู (Learning innovation Skill) เปนตน 
 
คําสําคัญ : ผูบริหารสถานศึกษา / ทักษะภาวะผูนํา / ศตวรรษที่ 21 
 
Abstract 

Learning skill is an important and necessary skill for school administrator or 
organization manager in the 21st century. He must be an expert on all changes around him 
such as social change , economic change , political change , and technology change for 
example. Moreover, he must be enable adjust his organization or his business to survive. He 
must be corporate leadership instead of a dictator leadership. He must motivate his fellows.  

The research found that the leadership skills for school administrators or organization 
manages in the 21st century are performance skill, complex problem solving skill, team 
building skill, cooperate skill, critical thinking skill, communication skill, and learning 
innovation skill for example. 
 
Keyword (s) : administrators , Leadership skills , 21st century. 
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บทนํา 
การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดประกอบดวยหลายปจจัย อาทิเชนปจจัยระดับ

นักเรียน ปจจัยระดับครู และปจจัยระดับผูบริหาร สิริภรณ สุวรรณโณ (2560 : 203) กลาววk“องคการหรือ
หนวยงานที่สามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปา หมายขององคการได ยอมข้ึนอยูกับ
ปจจัย ดานคน เงิน วัสดุ อุปกรณ และการจัดการ” ดังนั้น การบริหาร สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
สถานศึกษาควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะที่สําคัญที่สอดคลองกับทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที ่
21 อีกทั้งสงเสริมผูสอนดานการจัดการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรู โดยมีกิจกรรมในการจัดการเรียนรู
เหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียน ทั้งนี้ มีระบบการนิเทศงานวิชาการเอ้ือตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
(สุทธิศักดิ์ นันทวิทย และ สจีวรรณ ทรรวสุ,2558 : 214) 

คุณภาพการศึกษาจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใดยอมข้ึน อยูกับผูบริหาร
โรงเรียนเปนองคประกอบสําคัญที่มีผลกระทบโดยตรง โลกปจจุบันมีการแขงขันกันสูง (High competitive) ในโลกยุค
โลกาภิวัตน (Globalization) มีความไรพรมแดนไมมีอะไรกีดขวางการติดตอสื่อสารได ดังนั้นผูบริหารทางการศึกษา
จําเปนตองมีความเปนผูนํา(leadership) ในการบริหารจัดการองคการหรือสถานศึกษา (Organization or schools) 
ใหเกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล(Effectiveness) ตามเปาหมาย (Goals) ซึ่งการบริหารจัดการ
องคการยอมมีความเสี่ยงตาง ๆ (Risks) ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน (Vision) และสมรรถนะ (Competeney) โดยมี
ความสามารถ (Ability) มีความเปนผูนําสามารถนําพาองคการใหมีความเจริญเติบโต (Growth) อยูรอดไดทามกลาง
การเปลี่ยนแปลง (Survival) มีความเปนเลิศ (Excellence) อยางยั่งยืน (Sustainable) (ภารด ีอนัตตนาวี, 2560 : 4) 

ศตวรรษที่ 21 มีความตองการทักษะภาวะผูนําและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท จากการ
รับผิดชอบตอตนเอง รับผิดชอบการทํางานแบบประสานสอดคลองเปนคณะทํางาน และรับผิดชอบแบบสราง
เครือขายรวมมือแบบพันธมิตรการทํางาน เพื่อไปสูเปาหมายของผลงานรวมกัน ซึ่งตองพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ 
และทักษะการแกปญหาในการชักนาํผูอ่ืนใหเห็นเปาหมายรวมกัน และทําใหผูอ่ืนเกิดพลังในการทํางานใหบรรลุผล
สําเร็จรวมกัน (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพฐ.), 2556 : 16) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตมู สงักัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตมู สงักัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูบริหาร สถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2 

3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาของการเปนผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ผูศึกษามุงศึกษาทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2 โดยยึดตามกรอบแนวคิดของ กรรณิกา เรดมอนด (2559) 
ซึ่งประกอบดวยทักษะ 4 ดาน คือ  

1) ทักษะการสื่อสาร  
 2) ทักษะดานการคิดสรางสรรค  
 3) ทักษะดานวิสัยทัศน  
 4) ทักษะดานความรวมมือ เปนกรอบแนวคิดหลักในการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม สงักัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 และ
เปรียบเทียบทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือ ขายทาตูม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey 
Research) ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

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

ผล/สรุปผลการวิจัย 

1) ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 
64.2 รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 35.8 มีอายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 37.3 รองลงมา อายุระหวาง 25-35 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 25.4 ระดับการศึกษา ปริญญาโท 
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 80.6 ปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.9 ขนาดของโรงเรียน โรงเรียน
ขนาดกลาง จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 50.7 โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 20 คิดเปนรอยละ 29.9 และ 
ประสบการณดานการบริหารสถานศึกษา 11 ป-15 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 35.8 รองลงมา ประสบการณ 
นอยกวา 5 ป และ 6 ป-10 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 28.4 ตามลําดับ 

2) ระดับทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 เปนรายดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.32 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน ไดแก อันดับที่ 1 ทักษะการสื่อสาร อยูในระดับปานกลางง คาเฉลี่ยเทากับ 3.10 อันดับที่ 2 
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ทักษะความคิดสรางสรรค อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.34 อันดับที่ 3 ทักษะวิสัยทัศน อยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 อันดับที่ 4 ทักษะความรวมมือ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.22 ตามลําดับ 

2.1 ดานทักษะการสื่อสาร พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.41 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ไดแก อันดับที่ 1 ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระ วัตถุประสงค และเวลา
ตลอดจนมอบหมายงานใหแกบุคคลในกลุมได อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 อันดับที่ 2 เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการสรางกลยุทธเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
3.67 อันดับที่ 3 กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความรวมแรง
รวมใจ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.61 อันดับที่ 4 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอมทั้ง
เสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนดังกลาว อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60 และลําดับสุดทายเขาใจ
และยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได อยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.95 ตามลําดับ 

2.2 ดานทักษะความคิดสรางสรรค พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.34 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ไดแก อันดับที่ 1 มีการปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใสและวางแผนการสอน
งานและการมอบหมายงานในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.71 
อันดับที่ 2 มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาลอง กลาแสดงออก พรอมที่จะเผชิญเสี่ยงสภาพการณตาง ๆ และ
สรางสรรคผลงานที่เกิดจากความคิดริเร่ิมเปนผลงานที่แปลกใหม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.68 อันดับที่ 3           
ยึดมั่นในหลักการจรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาขาราชการ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชนกลารับผิดและ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 อันดับที่ 4 มีการกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผล
งานที่ดี อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53 และลําดับสุดทายเห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือ
แผนการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.67 ตามลําดับ 

2.3 ดานทักษะวิสัยทัศน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 เมื่อ พิจารณา
เปนรายขอ ไดแก อันดับที่ 1 สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ
ภารกิจใหสําเร็จลุลวง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.02 อันดับที่ 2 มีสามารถกําหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรม
การทํางานเพื่อสนองนโยบายของหนวยงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 อันดับที่ 3 สามารถวิเคราะห
ปญหาอุปสรรค หรือโอกาสของหนวยงานได อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.79 อันดับที่ 4 โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิด
ความเต็มใจและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 
และลําดับสุดทายกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.80 ตามลําดับ 

2.4 ดานทักษะความรวมมือ พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.22 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ไดแก อันดับที่ 1 ทานเปดโอกาสใหสมาชิกรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน การดําเนิน
กิจกรรมรวมติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลรวมกันเปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค และนําผลที่ไดมา
ปรับปรุงแกไขพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 อันดับที่ 2 มีมีทักษะการเจรจา
ตอรองและการรูวาใครตองการอะไรโดยไมทําใหเกิดความขัดแยงในองคกร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 
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อันดับที่ 3 ไดรับความเชื่อมั่นและความไววางใจในความซื่อสัตยสุจริต ความมั่นคง ความเปดเผย ความเอาใจใส
รับผิดชอบในงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.54 อันดับที่ 4 การแกไขปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติหนาที่ใน
เร่ืองการกระทําหรือจุดมุงหมายโดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรูสึก และสามารถจัดการกับความขัดแยงไดดี 
เขาใจความคิดเห็นที่แตกตางของกลุมตาง ๆ แลวหาสิ่งที่เปนความคิดเห็นรวมกันออกมาไดอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
3.50 และลําดับสุดทายมีการสนับสนุนการทํางานเปนทีม มีทักษะกระบวนการกลุมทําใหเกิดการทํางานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.89 ตามลําดับ  

3. ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบระดับทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของ ผูบริหาร
สถานศึกษาในเครือขายทาตูม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ตามเพศ อายุ และ
ประสบการณดานการบริหารสถานศึกษา 

3.1 ผลเปรียบเทียบระดับทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามเพศตางกัน พบวา โดยรวมไมแตกตาง
กัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทักษะการสื่อสาร ทักษะความคิดสรางสรรคทักษะวิสัยทัศน ทักษะความ
รวมมือ มีทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ไมแตกตางกัน  

3.2 ผลเปรียบเทียบระดับทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามอายุตางกัน พบวา โดย รวมไมแตกตาง
กัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทักษะการสื่อสาร ทักษะความคิดสรางสรรคทักษะวิสัยทัศน ทักษะความ
รวมมือ มีทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ไมแตกตางกัน  

3.3 ผลเปรียบเทียบระดับทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน พบวา โดยรวม
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทักษะการสื่อสาร ทักษะความคิดสรางสรรคทักษะวิสัยทัศน ทักษะ
ความรวมมือ มีทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ไมแตกตางกัน 

3.4 ผลเปรียบเทียบระดับทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนตางกัน พบวาโดยรวม
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทักษะการสื่อสาร ทักษะความ คิดสรางสรรคทักษะวิสัยทัศน ทักษะ
ความรวมมือ มีทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ไมแตกตางกัน  

3.5 ผลเปรียบเทียบระดับทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามประสบการณดานการบริหาร
สถานศึกษาตางกัน พบวา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทักษะการสื่อสาร มีทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 แตกตางกัน ในสวนดานทักษะความคิดสรางสรรค ทักษะ
วิสัยทัศน ทักษะความรวมมือ มีทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ระดับทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายทาตูม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ทักษะ
การสื่อสาร อยูในระดับปานกลางง ทักษะความคิดสรางสรรค อยูในระดับปานกลาง ทักษะวิสัยทัศน อยูในระดับ
ปานกลาง ทักษะความรวมมือ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งตางจากผลงาน วิจัยของ ศุภกร อินทรคลา และสําเริง ออน
สัมพันธ (2559) ไดศึกษาทักษะภาวะผูนําของผูบริหารกับประ สิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษา
ทองถ่ินที่ 1 ผลการวิจัย พบวา ทักษะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 
โดยภาพรวมและรายดานอยูใน ระดับมาก 

1.1 ดานทักษะการสื่อสาร พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก ผูบริหารดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค และเวลา ตลอดจนมอบหมายงานใหแกบุคคลในกลุมได ผูบริหาร
ไดเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการสรางกลยุทธเพื่อรับมือกับการเปลี่ยน แปลงนั้น มีการ
กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจ ไดสนับสนุน
ความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนดังกลาว และ
ลําดับสุดทายเขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได ซึ่งสอดคลองผลงานวิจัยของ Havva Ozturk. (2013) ไดดําเนินการศึกษากับนักศึกษาพยาบาล 
213 คนในโรงเรียนสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคนิค Karadeniz (KTU) เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะ
ผูนําทางการพยาบาล และความคาดหวังของหัวหนาพยาบาล รวบรวมขอมูลดวยแบบ สอบถามประกอบดวย 15 
คําถาม 52% ของนักศึกษาพยาบาลกลาววาการฝกอบรมของพวกเขาไมไดใหคุณสมบัติความเปนผูนํา 59% ของ
พวกเขา อธิบายวาผูจัดการโรงพยาบาลในโรงพยาบาลไมมีลักษณะผูนําที่จําเปนและนักเรียนระดับสูงก็มีเชนกัน
สนับสนุนมุมมองนี้ นักเรียนตองการใหมีคุณสมบัติความเปนผูนํา ดาน มืออาชีพ ความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการ ความยุติธรรมเปนกลาง และทักษะการสื่อสาร 

1.2 ดานทักษะความคิดสรางสรรค พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีการปรับปรุง
กลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใสและวางแผนการสอนงานและการมอบหมายงานในการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิดกลาลอง กลาแสดงออก พรอมที่จะ
เผชญิเสี่ยงสภาพการณตาง ๆ และสรางสรรคผลงานที่เกิดจากความคิดริเร่ิมเปนผลงานที่แปลกใหม มีการยึดมั่นใน
หลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาขาราชการ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชนกลารับผิดและ
รับผิดชอบ มีการกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี และลําดับสุดทายเห็นความ
จําเปนของการปรับ เปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งตางกับ
ผลงานวิจัยของ ศศิตา เพลินจิต (2558 : 103) ไดศึกษาเร่ือง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการศึกษาพบวา          
ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะวา 
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ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการปฏิบัติงาน และผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลรูเทาทันกระแสโลกาภิวัฒนในยุคปจจุบัน และยังตาง
กับ ชัยยันต ฉิมกลอม (2555) ไดศึกษาเร่ือง ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน
ในอําเภอบางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการ
เปนตัวของตัวเอง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนกัน 

1.3 ดานทักษะวิสัยทัศน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก สามารถรวมใจคนและสราง
แรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง มีสามารถกําหนดแนวทาง วิธีการ และ
กิจกรรมการทํางานเพื่อสนองนโยบายของหนวยงาน สามารถวิเคราะหปญหาอุปสรรค หรือโอกาสของหนวยงานได 
การโนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศน 
อยูในระดับมาก และลําดับสุดทายกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนซึ่งสอด คลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของทัศนีย ไชยเจริญ (2557) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารกับบรรยากาศ
องคการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเขาฉกรรจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 1 ผลการวิจัย พบวา 1) ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
อําเภอเขาฉกรรจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก เรียงลําดับภาวะผูนําเชิงวิจัยทัศนในแตละดานตามคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการปฏิบัติ
ตามวิจัยทัศน ดานการเปนแบบอยางที่ดี ดานการสรางวิสัยทัศน และดานการเผยแพรวิสัยทัศน 2) บรรยากาศ
องคการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเขาฉกรรจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับบรรยากาศองคการในแตละดานตามคาคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม ดานการสรางแรงจูงใจ ดานสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน และดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก 

1.4 ดานทักษะความรวมมือ พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก เปดโอกาสใหสมาชิก
รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน การดําเนินกิจกรรมรวมติดตามตรวจสอบ และการประ เมินผลรวมกันเปนไป
อยางมีอิสรภาพ เสมอภาค และนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน การมีทักษะการ
เจรจาตอรองและการรูวาใครตองการอะไรโดยไมทําใหเกิดความขัดแยงในองคกร ไดรับความเชื่อมั่นและความ
ไววางใจในความซื่อสัตยสุจริต ความมั่นคง ความเปดเผย ความเอาใจใสรับผิดชอบในงาน ซึ่งการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในการปฏิบัติหนาที่ในเร่ืองการกระทําหรือจุดมุงหมายโดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรูสึก และสามารถ
จัดการกับความขัด แยงไดดี เขาใจความคิดเห็นที่แตกตางของกลุมตาง ๆ แลวหาสิ่งที่เปนความคิดเห็นรวมกัน
ออกมาไดอยูในระดับมาก และลําดับสุดทายมีการสนับสนุนการทํางานเปนทีม มีทักษะกระบวนการกลุมทําใหเกิด
การทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของกรรณิกา เรดมอนด 
(2559) ไดศึกษาตัวบงชี้ทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 สําหรับ ผูบริหารสถาน ศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการศึกษา
พบวา ดานทักษะความรวมมือซึง่ประกอบดวยองคประกอบยอย 3 องคประกอบ คือ การมีสวนรวม ความไววางใจ 
และแกไขปญหาความขัดแยง มีตัวบงชี รวม 18 ตัวบงชี้ มีคาเฉลี!ยอยูระหวาง 4.41-4.64  
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2. ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบระดับทักษะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของ ผูบริหาร
สถานศึกษาในเครือขายทาตูม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ตามเพศ อายุ และ
ประสบการณดานการบริหารสถานศึกษา พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่ตางกัน 
โดยรวมไมแตกตางกัน ในสวนจําแนกตามประสบการณดานการบริหารสถานศึกษาตางกัน พบวา โดยรวมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศศิตา เพลินจิต (2558) ไดศึกษาเร่ือง
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครปฐม เขต 1 จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ดานทักษะการสื่อสาร ควรเขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และเรียนรูเพื่อให
สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได และมีการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการพัฒนา
ระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2. ดานทักษะความคิดสรางสรรค ควรเล็กเห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือ
แผนการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น และผูบริหารควรกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผู อ่ืนเห็น
ความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจภายในองคกร 

3. ดานทักษะวิสัยทัศน ผูบริหารควรกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาที่ของสวน
ราชการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ และริเร่ิมและกําหนดนโยบายใหม ๆ           
เพื่อตอบสนองตอการนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 

4. ดานทักษะความรวมมือ จัดใหมีการสนับสนุนการทํางานเปนทีม เสริมสรางทักษะกระบวนการกลุมทํา
ใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหมีความ
ซื่อสัตย จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเปนนิสัย  
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การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

The Administration  of Student Support System in the Basic Education, Maeramat 
School Groups, Tak Primary  Educational Service Area Office 2. 
 
ผูวิจัย   มินตรา  มีเฟย 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
   ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน กลุมโรงเรียน
แมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 2) ศึกษาปญหา และขอเสนอแนะในการ
บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนครูในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 92 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ใน 5 ดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.90, S.D. = 0.83)                
โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับมาก         
(Χ= 4.14, S.D.= 0.81) รองลงมาคือ ดานการคัดกรองนักเรียนอยูในระดับมาก (Χ=3.95,S.D.=0.86) ดานการ
สงเสริมนักเรียนอยูในระดับมาก (Χ= 3.91, S.D. =0.81) ดานการปองกันและแกไขปญหา อยูในระดับมาก           
(Χ= 3.87, S.D. = 0.82) และดานการสงตอ อยูในระดับมาก (Χ= 3.65, S.D. = 0.85) ตามลําดับ 2) 
ขอเสนอแนะการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม ไดแก ผูบริหาร
ควรมีการประชุมผูปกครองเพื่อชวยเหลือนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง และมีการประชุมครูเพื่อกําหนด
กฎเกณฑตางๆ เก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครูเขาใจตรงกัน โรงเรียนควรมีการระดมทรัพยากรจาก
ผูปกครอง และชุมชนในการชวยเหลือนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยง 
 
คําสําคัญ : ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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Abstract 
  The purpose of this research was 1) to study the administration of student support 
system in the Maeramat School Group, Tak primary educational service area office 2, and 
2) to study the problems and the suggestions concerning the administration of student 
support system in the Maeramat School Group, Tak primary educational service area office 
2. The samples of this research consisted of 92 teachers in the Maeramat School Group. 
The instrument used to collect data was a 5 rating scale questionnaire. Data were analyzed 
in terms of percentage, mean and standard deviation. 
  The results were as follows: the administration of student support system in the 
Maeramat School Group, Tak primary educational service area office 2 in all aspects at the 
high level (Χ= 3.90, S.D. = 0.83). When considered the individual aspects, the known 
individual students (Χ= 4.14, S.D. = 0.81). Followed by the level of screening of student         
(Χ= 3.95, S.D. = 0.86), the promotion of student development (Χ= 3.91, S.D. = 0.81), 
problem prevention and solution (Χ= 3.87, S.D. = 0.82) and student transfer (Χ= 3.65, S.D. 
= 0.85). 2) the suggestions on student support system administration in the opinion of the 
administrators as a whole were that the administrators should call for parents meeting to 
help the student twice a semester, that they should call for teachers meeting for defining the 
criteria enabling the teacher to have the same direction of understanding regarding the 
procedure, and that resources from parents and communities should be mobilized to help 
high-risk students. 
 
Key word : The Student Support System.  
 
บทนํา 
 สถานการณและแนวโนมปญหาเด็กและเยาวชนในวัยเรียนสวนใหญจะเกิดในชวงระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนซึ่งเปนความรับผิดชอบของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่จะตองดูแลจัดการศึกษาในสวนนี้ควบคูกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ ในฐานะที ่
“ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน” ถูกจัดวางใหเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมพัฒนา การปองกัน และการแกไข
ปญหานักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการ
ดํารงชีวิต และรอดพนจากสภาวะวิกฤติตางๆ ไดอยางปลอดภัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
2552ก:12) จึงมีความจําเปนที่จะตองประเมินคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อคนหาสภาพการดาเนินงานที่แทจริงวา ดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดมากนอย
แคไหนเพียงใด อีกทั้งยังเปนการกระตุนทุกฝายที่เก่ียวของใหปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
สําหรับสนับสนุนสงเสริม การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของกลุมโรงเรียนแมระมาด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

2. เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุม
โรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กรอบแนวความคิดในทําการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
5. ขนาดของสถานศึกษา 

 การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
กลุมโรงเรียนแมระมาด สงักัดสาํนกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ไดศึกษาใน 5 ดาน ดังนี ้

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. ดานการคัดกรองนักเรียน 
3. ดานการสงเสริมนักเรียน 
4. ดานการปองกันและแกไขปญหา 
5. ดานการสงตอ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 115 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนครูในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 92 คน ซึ่งไดมาโดยการเปดตารางของเครจซี่ และ มอรแกน (krejcie; & 
morgan.1970 : 608) 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็น
ของครูในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งผูวิจัยแบงออกเปน 
2 ตอน ประกอบดวย 

ตอนที ่1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียน         

แมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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ตอนที ่3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียน แมระมาด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี ้
 1. ทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรนเพื่อนําไปติดตอขออนุญาตถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูในสถานศึกษาที่เปน
กลุมตัวอยาง 
 2. นําแบบสอบถามไปใหครูในสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถาม 
 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของ
แบบสอบถามที่ไดเพื่อนําไปประมวลผลวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน 
การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนที ่1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไป โดยหาคาความถ่ี และคารอยละ 
 ตอนที ่2 วิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปล
ความหมายวิเคราะหโดยใชเกณฑ ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงวา มีความคิดเห็นมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แสดงวา มีความคิดเห็นมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แสดงวา มีความคิดเห็นปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แสดงวา มีความคิดเห็นนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงวา มีความคิดเห็นนอยที่สุด 
 ตอนที่ 3 วิเคราะหขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุม
โรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
มาเรียบเรียงในรูปของขอความ ดวยการจับกลุมประเด็น แลวทําการวิเคราะหตามประเด็นของขอมูล โดยการ
อธิบายความและตีความหมายขอมูลที่ได 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 69.57              
มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 50.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 84.78 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
ระหวาง 11 – 20 ป รอยละ 46.74 และมีขนาดของสถานศึกษาขนาดกลาง รอยละ 67.39 ตามลําดับ 
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 2. ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ใน 5 ดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.90, S.D. = 
0.83) โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับมาก       
(Χ= 4.14, S.D. = 0.81) รองลงมาคือ ดานการคัดกรองนักเรียน อยูในระดับมาก (Χ=3.95,S.D.=0.86) ดานการ
สงเสริมนักเรียนอยูในระดับมาก (Χ= 3.91, S.D. = 0.81) ดานการปองกันและแกไขปญหา อยูในระดับมาก             
(Χ= 3.87, S.D. = 0.82) และดานการสงตอ อยูในระดับมาก (Χ= 3.65, S.D. = 0.85) ตามลําดับ 
   2.1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 4.14, S.D. = 0.81) 
พบวา ครูประจําชั้นมีการจัดเตรียมขอมูลแตละดานของนักเรียน อยูในระดับมาก (Χ= 4.38, S.D. = 0.88)  
   2.2 ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.95, S.D. = 0.86) พบวา มีการ
วิเคราะหพฤติกรรมนักเรียนอยางชัดเจน อยูในระดับมาก (Χ= 4.18, S.D. = 0.88)  
   2.3 ดานการสงเสริมนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.91, S.D. = 0.81) พบวา มีการจัด
กิจกรรรมที่สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนทุกคนทั้งกลุมปกติและกลุมเสี่ยง/มีปญหา อยูในระดับมาก (Χ= 4.15, 
S.D. = 0.81) 
  2.4 ดานการปองกันและแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.87, S.D. = 0.82) พบวา 
ครูเก็บรักษาขอมูลของนักเรียนที่ไดรับความชวยเหลือแกไขเปนความลับ อยูในระดับมาก (Χ= 4.09, S.D. = 0.83) 
  2.5 ดานการสงตอ โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.65, S.D. = 0.85) พบวา บุคลากรทุกฝาย      
ในโรงเรียนรวมกันแกไขปญหาของนักเรียนอยางเต็มความสามารถกอนจะสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญ อยูในระดับมาก           
(Χ= 4.19, S.D. = 0.82) 
 3. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียน          
แมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีขอเสนอแนะในภาพรวม ไดแก ผูบริหาร
ควรมีการประชุมผูปกครองเพื่อชวยเหลือนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง และมีการประชุมครูเพื่อกําหนด
กฎเกณฑตางๆ เก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครูเขาใจตรงกัน โรงเรียนควรมีการระดมทรัพยากรจาก
ผูปกครอง และชุมชนในการชวยเหลือนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยการศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ดังตอไปนี้ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.90, S.D. = 0.83) ทั้งนี้เปน
เพราะสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในการที่จะชวยสงเสริม 
พัฒนาปองกันและแกไขปญหาใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทาง
จิตใจที่เขมแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิตสามารถปรับตัวเขากับสังคมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
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ความสุข เนื่องจากกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน มีข้ันตอนชัดเจน มีวิธีการและเคร่ืองมือที่มี
มาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได ทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินงานทั้ง 5 ข้ันตอนไดอยาง
ตอเนื่องไมยุงยาก โดยทุกฝายมีสวนรวมสงผลใหการดําเนินงานของสถานศึกษาประสบความสําเร็จสูนักเรียนอยาง
แทจริง ไมสอดคลองกับงานวิจัยของสมศักดิ์ บานเหลา (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 
1) การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 2 โดยภาพรวมดานการสงเสริมนักเรียนและดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยูในระดับปานกลาง 
 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 4.14, S.D. = 0.81) พบวา ครูประจํา
ชั้นมีการจัดเตรียมขอมูลแตละดานของนักเรียนอยูในระดับมาก (Χ= 4.38, S.D. = 0.88) ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียน
แตละคนมีพื้นฐานความเปนมาของชีวิตที่ไมเหมือนกัน มีพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งดานบวกและลบ ดังนั้น
การรูขอมูลที่จําเปนเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหครูที่ปรึกษามีความเขาใจนักเรียนมากข้ึน 
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อการคัดกรองนักเรียน เปนประโยชนในการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหา 
ของนักเรียนไดอยางถูกทาง สอดคลองกับแนวคิดของคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552: 8) วาครูที่ปรึกษาตอง
มีขอมูลแตละดานของนักเรียนเปนพื้นฐานเพื่อประกอบการพิจารณาชวยเหลือ เชน ดานความสามารถ ดานการ
เรียนดานสุขภาพ ดานรางกาย เปนตน ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใชความรูสึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะใน
การแกไขปญหานักเรียน ซึ่งจะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียนหรือการเกิดไดนอยที่สุด 
 ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.95, S.D. = 0.86) พบวา มีการวิเคราะห
พฤติกรรมนักเรียนอยางชัดเจน อยูในระดับมาก (Χ= 4.18, S.D. = 0.88) ทั้งนี้เปนเพราะสะดวกในการจัดกลุม
นักเรียนซ่ึงสงผลตอครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการแกไข
ปญหาของนักเรียนใหมีความรวดเร็วในการแกไขปญหา เพราะมีขอมูลของนักเรียนในดานตางๆ ซึ่งหากครูที่ปรึกษา
ไมไดวิเคราะหพฤติกรรม/คัดกรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุมแลว ความชัดเจนในเปาหมายเพื่อการแกไขปญหาของ
นักเรียนจะมีนอยลงและมีผลตอความรวดเร็วในการชวยเหลือดวย สอดคลองกับแนวคิดของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551: 7) วาการจัดกลุมนักเรียนตามพฤติกรรมนี้ มีประโยชนตอครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการ
เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนกัเรียนยิ่งข้ึน 
 ดานการสงเสริมนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.91, S.D. = 0.81) พบวา มีการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนทุกคนทั้งกลุมปกติและกลุมเสี่ยง/มีปญหา อยูในระดับมาก (Χ= 4.15, S.D. = 0.81) 
ทั้งนี้เปนเพราะการสงเสริมนักเรียนเปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของครูที่ปรึกษาไมวาจะ
เปนนักเรียนปกติหรือกลุมเสี่ยง/มีปญหาใหมีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตัวเองใน ดานตางๆ ซึ่งจะชวยให
นักเรียนที่อยูในกลุมปกติไมกลายเปนนักเรียนในกลุมเสียง/มีปญหา และเปนการชวยเหลือใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มี
ปญหากลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง สอดคลองกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2557: 21) วาบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น ตองสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
โดยจัดกิจกรรมโครงการตางๆ สามารถสงเสริมความสามารถและปองกันปญหาของนักเรียนได 
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 ดานการปองกันและแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.87, S.D. = 0.82) พบวา ครูเก็บรักษา
ขอมูลของนักเรียนที่ไดรับความชวยเหลือแกไขเปนความลับ อยูในระดับมาก (Χ= 4.09, S.D. = 0.83) ทั้งนี้เปน
เพราะครูตระหนักถึงเร่ืองราวขอมูลของนักเรียนที่ใหการชวยเหลือและแกไข ไมนําไปเปดเผย ยกเวนเพื่อขอความ
ชวยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เก่ียวของ เนื่องจากเปนการปองกันการลอเลียนในหมูเพื่อนและไมใหเด็กที่ไดรับความ
ชวยเหลือเกิดความวิตกกังวล สอดคลองกับกรมสุขภาพจิต (2552: 3) ครูทุกคนและผูเก่ียวของจําเปนตองมีความ
ตระหนักใหความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติที่ดีตอนักเรียนอีกทั้งบันทึกขอมูลการ
ชวยเหลือนักเรียน ควรเก็บไวในที่เหมาะสมเปนความลับ 
 ดานการสงตอ โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 3.65, S.D. = 0.85) พบวา บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน
รวมกันแกไขปญหาของนักเรียนอยางเต็มความสามารถกอนจะสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญ อยูในระดับมาก (Χ= 4.19, 
S.D. = 0.82) ทั้งนี้เปนเพราะการชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน ครูที่ปรึกษาและผูที่เก่ียวของไดพิจารณาสาเหตุ
ของปญหาครบถวนและหาวิธีการชวยเหลือใหเหมาะสมกับสาเหตุนั้นๆ เนื่องจากปญหามิไดเกิดจากสาเหตุเพียง
สาเหตุเดียวแตอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เก่ียวเนือ่งสัมพันธกัน ดังนั้นจึงมีการรวมมือกันของทุกฝายในการแกไข
ปญหาของนักเรียนอยางเต็มที่จนเกินขีดความสามารถของสถานศึกษาจึงสงตอภายนอก สอดคลองกับแนวคิดของ
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551ข: 37) กรณีปญหาของนักเรียนซับซอนเกินกวาที่จะแกไขกันเอง ใหสงตอไป
ยังครูแนะแนวฝายปกครองหรือผูมีทักษะ ความสามารถตรงกับลักษณะปญหา 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 
จากผลการวิจัยการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนแมระมาด สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  
1. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณตามแผนงานและโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเพียงพอ

ตอการดําเนินงาน และศึกษาปญหาของนักเรียนในทุกๆ ดานกอนดําเนินโครงการ 
 2. เมื่อมีนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหาครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาควรดําเนินการสงตอนักเรียนกลุม
เสี่ยงหรือกลุมมีปญหาจากภายนอกสถานศึกษาไปยังผูเชี่ยวชาญ และจัดทําระเบียนสะสมของนักเรียนทุกคนให
ครบถวนและเปนปจจุบันและควรมีคูมือใหครูผูดําเนินงานเพื่อศึกษาดวยตนเอง 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยตางๆ ที่ทําใหการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ เชน 
พฤติกรรมการบริหาร คุณลักษณะของครู เปนตน 
 2. ควรศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนโดยใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลวิธีอ่ืน เชน การสัมภาษณ การสังเกต เปนตน เพื่อใหไดขอมูลในสภาพที่เปนจริงหรือขอมูลในแงมุมอ่ืน 
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การพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา สังกัดเทศบาล
ตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 
THE DEVELOPMENT TO BAN NONG JAP TAO LEARNING ORGANIZATION OF 
THE CHILD DEVELOPMENT CENTER UNDER THE KHAO CHI CHAN 
MUNICIPALITY, SATTAHIP DISTRICT, CHONBURI PROVINCE  
 
ผูวิจัย    เยาวรัตน  ปญติโย 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา สังกัด
เทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี           
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองจับเตา สังกัด
เทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงหนาที่การงาน และระดับ
การศึกษา 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับ
เตา สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาราชการและลูกจาง ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรม 
การศูนย รวมทั้งสิ้น 60 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนแบบประมาณคา 5 ระดับ          
มีความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.89 คาสถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที 
และคาเอฟ ผลการวิจัยพบวา 

1) การพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา สังกัดเทศบาล
ตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก แยกรายดานพบวา ดานการปรับเปลี่ยน
องคกร โดยรวมอยูในระดับมาก ดานการสรางอํานาจและสรางความสามารถแกบุคลากรในองคกร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ดานการใชเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และดานการบริหารความรูโดยรวมอยูในระดับมาก
ดานพลวัติแหงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
จับเตา สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดานเพศ อายุ ตําแหนงหนาทีก่ารงาน และระดับ
การศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

3) แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา สังกัด
เทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีที่ดีนั้น จะตองสงเสริมใหมีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ 
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เขามาใชในระบบการสืบคนขอมูลใหเปนมาตรฐานสากล พรอมทั้งจดัสรรงบประมาณในการจัดทําระบบสารสนเทศ
ใหทันสมัย สรรหาบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งข้ึน มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนองคประกอบ
หลักๆ ที่มีผลตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูการเรียนรู เชน โครงสรางองคการ ระบบการทํางาน คานิยม 
ภาวะผูนําและศักยภาพของบุคลากร อีกทั้งตองนําผลการวิจัยนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนาการเปนสูองคกรแหง
การเรียนรูใหเปนรูปธรรมมากข้ึน 
 
คําสําคัญ : การพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรแหงการเรียนรู 
 
Abstract 

The objectives of this study were 1) to study the development to become a learning 
organization of the Nong Chap Tao Child Development Center, 2) to compare the level of 
the development to being a learning organization classified by gender, age, position, and 
educational level , and 3) to propose the development guidelines to be Ban Nong Jap Tao 
learning organization of Child Development Center under the Khao Chi Chan Municipality, 
Sattahip District, Chonburi Province. This research is quantitative research. The sample 
group employed with the total of 60 administrators of local government organizations, civil 
servants and employees, child care teachers as well as committee. The research instrument 
was a 5 level rating scale questionnaire with a reliability level of 0.89. The statistics used in 
the research consisted of percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test. The result 
of the research showed that: 

1) The overall opinions on the development to become a learning organization of the 
Nong Chap Tao Child Development Center under the Khao Chi Chan Municipality, Sattahip 
District, and Chonburi Province were at a high level. Found by each aspect, it revealed that 
the aspect of organizational change as overall was at a high level, power building and 
capacity building for personnel in the organization as overall was at a high level, use of 
technology as overall was at a medium level, knowledge management as overall was at a high 
level, and learning dynamics as overall was at a moderate level, respectively. 

2) The comparison of the development level being a learning organization under 
the Khao Chi Chan Municipality, Sattahip District, Chonburi Province classified by gender, 
age, position, and educational level as a whole and each aspect had no difference. 

3)The Guidelines for development to be Ban Nong Jap Tao learning organization 
of Child Development Center under the Khao Chi Chan Municipality, Sattahip District, and 
Chonburi Province should follow these recommendations. There should promote 
innovation, new technology to apply in the information search system as international 
standards, allocate budgets for the modernization of information systems as well as recruit 
people with specific knowledge for better development. There are considerations to adjust 
the main components that affect the development of child development centers to learning 
such as organizational structure, working system, values, leadership and potential of 
personnel. Moreover, the results of this research must be used as a guideline to develop into 
a concrete learning organization. 

 
Keywords : Development, Child Development Center, Learning Organization  
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บทนํา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือวาเปนองคกรระดับลางสุด แตมีความสําคัญในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ

และสงเสริมพัฒนาการ การเรียนรูใหกับเด็กเล็ก ใหมีความพรอม ดานรางกายอารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา 
เนื่องจากเปนหนวยงานของทองถ่ินและมีเปาหมายสําคัญในการพัฒนาเด็กเล็กใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและ
เปนการปูพื้นฐานการเรียนรูใหเด็กเล็กมีความพรอมในการเตรียมตัวเพื่อศึกษาตอในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 
ซึ่งในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น ครูผูดูแลเด็กและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นับวาเปน
บุคคลที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูดูแลเด็ก เพราะมีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาประสบการณการเรียนรู
ใหกับเด็กเล็ก ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่บุคคลเหลานี้ตองพัฒนาศักยภาพของตนเองใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
และกาวหนาของโลก หากครูผดูแลเด็กไมพัฒนากาวหนาไปพรอมกับความกาวหนาอ่ืน ๆ ในระบบการศึกษาแลว 
อาจทําใหการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีตามเปาหมายที่ตองการ ใน
การพัฒนาดังกลาวครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูปกครองและชุมชน ตองรวมมือกันในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางมีแบบแผน โดยการปรับเปลี่ยนตองดําเนินการทุกสวนทั้งดานทัศนคติ องคประกอบ 
คานิยมและความเชื่อพื้นฐานของสมาชิกตลอดจนปจจัยตาง ๆ เพื่อกําหนดเปนกรอบการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลอง
กับโครงสราง กระบวนการ กลยุทธ ศักยภาพของบุคคลวัฒนธรรมองคกร รวมทั้งพัฒนาทางเลือกและศักยภาพของ
องคกรใหมและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาที่ไดรับผลจากการเปลีย่นแปลงของความเจริญและสังคมแหงการ
สื่อสารไรพรมแดน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ดังนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็กในฐานะเปนองคกรที่
ปลูกฝงรากฐานใหกับเด็กปฐมวัยของชุมชน จึงตองปรับองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา สงเสริม
การจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและผูดอยโอกาสตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือ
เมืองพัทยา มีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น 

จากความเปนมาดังกลาวจะเห็นไดวา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเปนรากฐานที่สําคัญที่สุด  
ในการเรียนรูเพื่อนําไปสูการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน จึงตองไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาไดเต็ม
ศักยภาพ องคกรปกครองสวนทองถ่ินฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองใหความสําคัญการบริหารจัดการศึกษาผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู เพื่อนําไปพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับ
เตา สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวยดาน
พลวัตแหงการเรียนรู ดานการปรับเปลี่ยนองคกร ดานการใหอํานาจและสรางความสามารถแกบุคคลในองคกร ดาน
การบริหารความรู และดานการใชเทคโนโลยี เนื่องจากปจจุบันนี้โลกของเราไดเขาสูในยุคของการศึกษาไรพรมแดน 
หรือโลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เนื่องจากโลกของเราไมไดหยุดนิ่งอยูกับที่ มีวิวัฒนาการในดานตาง 
ๆ อยูเสมอ ๆ จึงมีความจําเปนที่เราจะตองมีความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลานี้ โดยการ
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ใหองคกรแหงนี้เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสนอ กาวทันตอ
เหตุการณใหม ๆ อยูตลอดเวลา เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตาและเปนองคกร
แหงการเรียนรูไดอยางสมบูรณแบบ อีกทั้งไดแนวทางที่ดีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่นี้ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา 
สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา 
สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงหนาที่การงาน และระดับ
การศึกษา 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา 
สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองจับเตา สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
เปนแนวคิดในการพัฒนาองคกรโดยเนนการพัฒนาการเรียนรูสภาวะของการเปนผูนําในองคกร (Leadership) และ
การเรียนรูรวมกันของคนในองคกร (Team Learning) เพื่อใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ 
และทักษะรวมกันที่ประกอบไปดวย 1) ดานพลวัตแหงการเรียนรู 2) ดานการปรับเปลี่ยนองคกร 3) ดานการให
อํานาจและสรางความสามารถแกบุคคลในองคกร 4) ดานการบริหารความรู และ 5) ดานการใชเทคโนโลยี 
(Marquardt ; อางอิงมาจาก ชนกพรรณ ดิลกโกมล. 2546 : 41) มาเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ดังภาพ 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
คุณลักษณะของบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ตําแหนงหนาที่การงาน 
4. ระดับการศึกษา  

 การพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานหนองจับเตา สังกัดเทศบาลตาํบลเขาชีจรรย 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีใน 5 ดาน คือ 
1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู  
2. ดานการปรับเปลี่ยนองคกร  
3. ดานการใหอํานาจและสรางความสามารถ 

แกบุคคลในองคกร  
4. ดานการบริหารความรู  
5. ดานการใชเทคโนโลย ี
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา สังกัด

เทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวการพัฒนาสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองจับเตา 
สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงหนาที่การงาน และระดับ
การศึกษา 3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
จับเตา สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาราชการ ลูกจาง ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก บานหนองจับเตา สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 71 คน  
โดยใชกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่มอรแกน ไดกลุมตัวอยาง 60 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และคาเอฟ 

 
ผล/สรุปผลการิจัย 

1. ผลการวิเคราะหรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคารอยละ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 73.34 มีอายุสูงกวา 50 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 38.33 ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนคณะกรรมการศูนย คิดเปนรอยละ 43.34 สําเร็จการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.00  

2. ผลการวิเคราะหระดับการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา 
สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาระดับ
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา สูการเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.42) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

2.1 ดานพลวัติแหงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.27) และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความเห็นในเร่ืองตาง ๆ อยางเทา
เทียมกัน ( X =3.40) รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประชุมพนักงานประจําทุก ๆ เดือน ( X = 3.36) และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนใหบุคลากรที่สนใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
( X =3.31) และบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรวมกัน ( X =3.31) 

2.2 ดานการปรับเปลี่ยนองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.61) และเมื่อพิจารณาเปน 
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดข้ันตอนในการทํางาน ( X =3.81) รองลงมา 
คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน ( X = 3.80) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการแสดงความคิดเห็นรวมกันในองคกร ( X =3.68) 
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2.3 ดานการสรางอํานาจและสรางความสามารถแกบุคลากรในองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก 
( X =3.52) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มุงเนนการใชขอมูลสารสนเทศ ( X =3.73) 
รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะเนนในการทํางานแบบเชิงรุก ( X = 3.63) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ 
บุคลากรสามารถทํางานแทนกันไดทั้งสายงานเดียวกันและขามสายงาน ( X =3.30) 

2.4 ดานการบริหารความรูโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.52) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดฝกอบรมสัมมนาทั้งจากภายนอกและภายในองคกร         
( X =3.40) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรูใหมเพื่อประโยชนที่จะไดมาใชในการ
ปฏิบัติงานในองคกร ( X =3.40) รองลงมา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการสนับสนุนใหบุคลากรใชความรูในการคิดสรางสรรค
ในงานตางๆ ( X = 3.35) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานกับหนวยงานภายนอก
ที่มาดําเนินการ ( X =3.03) 

2.5 ดานการใชเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.41) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในหนวยงาน ( X =3.46) 
รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการเสนอแนะการใชเทคโนโลยีใหมในหนวยงาน ( X = 3.45) และขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนการใชเทคโนโลยีใหบุคลากร ( X =3.26) 

3. เปรียบเทียบเก่ียวกับระดับการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา สูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู โดยการทดสอบคา t-test และ คา F-test ดานเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงาน และประสบการณ 
ในการทํางาน โดยรวมไมแตกตางกัน 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวเิคราะหระดับการพฒันาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา 
สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

1. ดานพลวัติแหงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความเห็นในเร่ืองตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน 
รองลงมา คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประชุมพนักงานประจําทุก ๆ เดือน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  
คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนใหบุคลากรที่สนใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และบุคลากร
สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาองคกรรวมกันนั้น ซึ่งจะสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชุลีพร เอ่ียมอํานวย (2548 : 57) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอศักยภาพการพัฒนาไปสู
องคกรแหงการเรียนรูของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของพนักงาน
ตอศักยภาพการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากราย
ดาน พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอศักยภาพการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ดานพลวัตการเรียนรู 
และดานประยุกตใชเทคโนโลยีอยูในระดับมาก ยกเวนดานการปรับเปลี่ยนองคการ ดานการจัดการความรู และดาน
การเพิ่มสมาชิกองคการ อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอศักยภาพการพัฒนา
ไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของพนักงาน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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ข้ันที่ดํารงตําแหนงและระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอศักยภาพการพัฒนาไปสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรูไมแตกตางกัน นอกนั้นยังมีพิณสวัน ปญญามาก (2542 : 87) ไดทําการศึกษาการรับรูศักยภาพใน
การพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู หนวยธุรกิจและหนวยปฏิบัติการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ผลการศึกษา พบวา หนวยธุรกิจและหนวยปฏิบัติการ มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันและมีผลทําใหการรับรูใน
บางองคประกอบในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูแตกตางกัน การทดสอบความสัมพันธระหวางแตละ
องคประกอบในการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูมีความสัมพันธเชิงบวกอยูที่ระดับปานกลางถึงสูงมาก
ซึ่งแสดงวาแตละองคประกอบทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธเชือ่มโยง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากการศึกษาทํา
ใหพบวา การสรางกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหง
การเรียนรูจะเปนกลยุทธที่สําคัญขององคการซึ่งอยูบนพื้นฐานขององคประกอบ 5 ประการและมิติยอยตาง ๆ โดยมี
องคประกอบพลวัตของการเรียนรูเปนแกนหลัก และองคประกอบอ่ืน ๆ เปนสวนประกอบที่สําคัญตอการเรียนรู แต
ละระบบยอยอ่ืน ไดแก องคกร คน องคความรู และเทคโนโลยี เปนสิ่งสําคัญที่เพิ่มพูนคุณภาพและผลกระทบตอ
องคการ ซึ่งระบบยอยดังกลาวเปนสวนที่มีความจําเปนสําหรับการสราง การธํารงรักษาการเรียนรูใหยั่งยืน รวมทั้ง
ผลิตภาพในองคการแหงการเรียนรู องคประกอบทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธตอกัน หากขาดอะไรไปก็มีผลตอ
ประสิทธิผลของระบบยอยอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหองคการมีทางเลือกในการปรับตัวใหเทาทัน สามารถอยู
รอดและเจริญเติบโตตอไป องคการแหงการเรียนรู จึงเปนทางเลือกที่สามารถทําใหองคการมีความพรอมและนําไป
ปรับใชใหเหมาะสมกับองคการในยุคแหงกระแสโลกาภิวัตน 

2. ดานการปรับเปลี่ยนองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดข้ันตอนในการทํางาน รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนดกลยุทธ
และเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการแสดงความคิดเห็น
รวมกันในองคกรนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภา วิริยะพิพัฒน (2549 : 14) ไดทําการศึกษา Mobile Office 
ตอการจัดรูปแบบสํานักงานเพื่อการเรียนรู ผลการศึกษาพบวา ในโลกยุคการแขงขันแบบไรพรมแดนที่มีปจจัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนตวัแปรสําคัญในการเรงใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเร็วข้ึน ผูบริหารจึง
จําเปนตองเรงสรางคุณภาพใหทันตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และกลยุทธที่สําคัญที่ผูบริหารพบวา
สามารถพัฒนาคุณภาพองคการไดอยางตอเนื่อง คือ การสรางองคการแหงการเรียนรูที่มุงเนนใหพนักงานทุกคน
ตื่นตัวที่จะเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและขององคการโดยรวมผูบริหารมั่นใจวา องคการแหงการเรียนรูเปน
วิธีเดียวที่ชวยใหพนักงานเรียนรูไดเร็วกวาคูแขงขันสามารถชวงชิงโอกาสใหม ๆ และสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน ดังนั้นผูบริหารจึงควรจัดรูปแบบสํานักงานที่เรียนกวา Mobile Office เปนรูปแบบสํานักงาน ที่เปดโอกาสให
พนักงานแตละคนสามารถแบงปนขอมูลขาวสาร แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ เพื่อพัฒนาตนเอง ทีมงานและ
องคกรไปพรอมกัน 

3. ดานการสรางอํานาจและสรางความสามารถแกบุคลากรในองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มุงเนนการใชขอมูลสารสนเทศ รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจะเนนในการทํางานแบบเชิงรุก และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ บุคลากรสามารถทํางานแทนกันไดทั้งสายงาน
เดียวกันและขามสายงานนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ชญานี สิ่งที่สุข (2546: 52) ไดทําการศึกษาความสามารถ
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ในการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในเขตเมืองพัทยาและศึกษาขนาดโรงแรมในเขตเมืองพัทยากับความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจโรงแรม ผลการศึกษาพบวา โรงแรมในเขตเมืองพัทยามีความสามารถในการแขงขันในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา โรงแรมในเขตเมืองพัทยามีความสามารถในการแขงขันทุกดานอยูใน
ระดับมาก ดานการบริหาร ดานโครงสราง ดานกลยุทธ ดานบุคลากรดานระบบ ดานทักษะ และดานคานิยมรวม 
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจโรงแรมที่มีขนาดตางกันในเขตเมืองพัทยา ในภาพรวมพบวา กลุมโรงแรม
ขนาดใหญมีความสามารถในการแขงขันตาง ๆ จากกลุมโรงแรมขนาดเล็ก กลุมโรงแรมขนาดใหญมีความสามารถใน
การแขงขันดานกลยุทธดานโครงสราง ดานระบบ ดานบุคลากร ดานทักษะ และดานคานิยมรวมตางจากกลุมโรงแรม
ขนาดเล็ก และกลุมโรงแรมขนาดกลางมีความสามารถในการแขงขันดานทักษะตางจากกลุมโรงแรมขนาดเล็ก 

4. ดานการบริหารความรูโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดฝกอบรมสัมมนาทั้งจากภายนอกและภายในองคกร และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
การสนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรูใหมเพื่อประโยชนที่จะไดมาใชในการปฏิบัติงานในองคกร รองลงมา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีการสนับสนุนใหบุคลากรใชความรูในการคิดสรางสรรคในงานตาง ๆ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่มาดําเนินการนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ พิณสวัน 
ปญญามาก (2542 : 87) ไดทําการศึกษาการรับรูศักยภาพในการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู หนวย
ธุรกิจและหนวยปฏิบัติการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผลการศึกษา พบวา หนวยธุรกิจและหนวย
ปฏิบัติการ มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันและมีผลทําใหการรับรูในบางองคประกอบในการพัฒนาไปสูองคการ
แหงการเรียนรูแตกตางกัน การทดสอบความสัมพันธระหวางแตละองคประกอบในการพัฒนาไปสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรูมีความสัมพันธเชิงบวกอยูที่ระดับปานกลางถึงสูงมาก ซึ่งแสดงวาแตละองคประกอบทั้ง 5 ประการมี
ความสัมพันธเชื่อมโยง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากการศึกษาทําใหพบวา การสรางกิจกรรมตาง ๆ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูจะเปนกลยุทธที่สําคัญของ
องคการซึ่งอยูบนพื้นฐานขององคประกอบ 5 ประการและมิติยอยตาง ๆ โดยมีองคประกอบพลวัตของการเรียนรู
เปนแกนหลัก และองคประกอบอ่ืน ๆ เปนสวนประกอบที่สําคัญตอการเรียนรูแตละระบบยอยอ่ืน ไดแก องคการ คน 
องคความรู และเทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญที่เพิ่มพูนคุณภาพและผลกระทบตอองคการ ซึ่งระบบยอยดังกลาวเปนสวน
ที่มีความจําเปนสําหรับการสรางการธํารงรักษาการเรียนรูใหยั่งยืน รวมทั้งผลิตภาพในองคการแหงการเรียนรู 
องคประกอบทั้ง 5 ประการ มีความสัมพันธตอกัน หากขาดอะไรไปก็มีผลตอประสิทธิผลของระบบยอยอ่ืนอยางมี
นัยสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหองคการมีทางเลือกในการปรับตัวใหเทาทัน สามารถอยูรอดและเจริญเติบโตตอไป องคการ
แหงการเรียนรู จึงเปนทางเลือกที่สามารถทําใหองคการมีความพรอมและนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับองคการในยุค
แหงกระแสโลกาภิวัตน 

5. ดานการใชเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในหนวยงาน รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
เสนอแนะการใชเทคโนโลยีใหมในหนวยงาน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีใหบุคลากรนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ลือชัย พันธเจริญกิจ (2540 : 66) ไดทําการศึกษาการนําแนวคิด
เร่ืององคการแหงการเรียนรูมาใชในการพัฒนาองคการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา 
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การนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาใชจะตองใหความสําคัญในเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรู
ของบุคคลจะเปนไปตามกระบวนการเรียนรูที่เปนวงจร โดยเร่ิมตนจากการที่บุคคลมีประสบการณตรง นําไปตั้ง
ขอสังเกตไตรตรองทําใหเกิดแนวคิดใหม และทําการทดลองแนวคิดเพื่อพิสูจน กอนที่จะมาเปนประสบการณหรือ
ความรูใหมตอไป และธนาคารไทยพาณิชยนั้นมีศักยภาพและลักษณะในการที่สรางและพัฒนาไปสูองคการแหงการ
เรียนรูเปนอยางมาก เพราะธนาคารไดมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งไดมีการ
ฝกอบรมพนักงานใหเกิดการเรียนรูในเทคนิคใหม ๆ ตลอดเวลา ทําใหสมาชิกในองคการมีการปรับตัวและยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงไดอยางดี นอกนั้นยังมี พิณสวัน ปญญามาก (2542 : 87) ไดทําการศึกษาการรับรูศักยภาพใน
การพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู หนวยธุรกิจและหนวยปฏิบัติการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

ผลการศึกษา พบวา หนวยธุรกิจและหนวยปฏิบัติการ มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันและมีผล 
ทําใหการรับรูในบางองคประกอบในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูแตกตางกัน การทดสอบความสัมพันธ
ระหวางแตละองคประกอบในการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูมีความสัมพันธเชิงบวกอยูที่ระดับปาน
กลางถึงสูงมาก ซึ่งแสดงวาแตละองคประกอบทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธเชื่อมโยง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
จากการศึกษาทําใหพบวา การสรางกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการพัฒนา
ไปสูองคการแหงการเรียนรูจะเปนกลยุทธที่สําคัญขององคการซึ่งอยูบนพื้นฐานขององคประกอบ 5 ประการและมิติ
ยอยตาง ๆ โดยมีองคประกอบพลวัตของการเรียนรูเปนแกนหลัก และองคประกอบอ่ืน ๆ เปนสวนประกอบที่สําคัญ
ตอการเรียนรู แตละระบบยอยอ่ืน ไดแก องคการ คน องคความรู และเทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญที่เพิ่มพูนคุณภาพ
และผลกระทบตอองคการ ซึ่งระบบยอยดังกลาวเปนสวนที่มีความจําเปนสําหรับการสราง การธาํรงรักษาการเรียนรู
ใหยั่งยืน รวมทั้งผลิตภาพในองคการแหงการเรียนรู องคประกอบทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธตอกัน หากขาดอะไร
ไปก็มีผลตอประสิทธิผลของระบบยอยอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหองคการมีทางเลือกในการปรับตัวใหเทาทัน 
สามารถอยูรอดและเจริญเติบโตตอไป องคการแหงการเรียนรู จึงเปนทางเลือกที่สามารถทําใหองคการมีความพรอม
และนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับองคการในยุคแหงกระแสโลกาภิวัตน  

ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
จับเตา สังกัดเทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการทดสอบคาที และ คาเอฟ ดาน เพศ อายุ 
ตําแหนงหนาที่การงาน และระดับการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุลีพร เอ่ียมอํานวย 
(2548 : 57) ที่ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอศักยภาพการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูของ
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอศักยภาพการพัฒนา
ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากรายดาน พบวา พนักงานมี
ความคิดเห็นตอศักยภาพการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ดานพลวัตการเรียนรู และดานประยุกตใช
เทคโนโลยีอยูในระดับมาก ยกเวนดานการปรับเปลี่ยนองคการ ดานการจัดการความรู และดานการเพิ่มสมาชิก
องคการ อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอศักยภาพการพัฒนาไปสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูโดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของพนักงาน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ข้ันที่ดํารง
ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอศักยภาพการพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี 

จากการศึกษาการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจับเตา สังกัด
เทศบาลตําบลเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่คนพบไดจากผลการวิจัย ดังนี้  

1. ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูในทุก ๆ ดาน 
2. ควรสงเสริมใหมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในระบบการสืบคนหาขอมูลใหเปน

มาตรฐานสากล 
3. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําระบบสารสนเทศทั่วทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหทันสมัยและสรรหา

บุคลากรที่มีความรูเฉาะดานเพื่อพัฒนาที่ดียิ่งข้ึน 
4. ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนองคประกอบหลักๆ ที่มีผลตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูการเรียนรู 

เชน โครงสรางองคการ ระบบการทํางาน คานิยม ภาวะผูนําและศักยภาพของบุคลากร 
5. ควรนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

ใหเปนรูปธรรมมากข้ึน 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูองคการ 
แหงการเรียนรู เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

2. ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคลากรในองคกรใหเกิดทักษะในการทํางาน อันจะนามาซึ่งผลการดําเนินงานที่ดี และความมุงมั่นสูความ         
สําเสร็จตอไป 
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การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

 

The study of internal supervision performance school in Panare District under Pattani 
Primary Educational Service Area Office 1 
 
ผูวิจัย   รอซหนะ  กามา 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิษฐวด ี จิรโรจนภิญโญ 
   ภาควิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอ ปะนาเระ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน
เก่ียวกับการศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามเพศ ตําแหนง ประสบการณในการทํางานและขนาดของโรงเรียน 
ประชากร ประกอบดวย ครูผูสอนโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตาน ีเขต 1 ในปการศึกษา 2561 จํานวน 26 โรงเรียน รวมประชากรทั้งหมด 320 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดย
ใชตาราง เครจซี่และมอรแกน จํานวน 175 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นที่ 0.97และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาท ีคาเอฟ และคํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ผลการวิจัยพบวา 
  1. ระดับการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานีเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน การวิเคราะหสภาพปญหาและ
ความตองการ การวางแผนการนิเทศ การสรางสื่อ เคร่ืองมือและการพัฒนาวิธีการ การดําเนินงานตามแผนการ
นิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนใน
อําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 1 จําแนกตามเพศ ตําแหนง 
ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05  
  
คําสําคัญ : นิเทศภายใน โรงเรียน  
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Abstract 
 The purpose of the study were :1) to determine the level of internal supervision 
performance of school in Panare District under Pattani Primary Educational Service area 
Office 1 2) to compare the teacher’s opinion on internal supervision performance school in 
Panare District under Pattani Primary Educational Service area Office 1 classified by sex, 
position, working experience and school size. The study sample were 175 teachers which 
derived from 320 population. The research instrument was a rating scale questionnaire. The 
analysis the data was percentage, mean,standard deviation,t-test and F-test have also 
compared to test each of the null hypotheses postulated in the study. 
Based upon on the finding of the study, it was concluded that 
  1. The internal supervision performance of school in Panare District under Pattani 
Primary Educational Service area Office 1 were high level in whole and in every aspects. 
  2. The comparison of teacher’s opinion on internal supervision performance school in 
Panare District under Pattani Primary Educational Service area Office 1 classified by sex , 
position , working experience and school size in whole were significant difference at 0.05 level. 
 
Keywords : internal supervision school 
 

บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 

และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา จึงกําหนดไวในหมวด 4 มาตราที่ 22 – 30 ในสวน
ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ กําหนดไวในหมวดที่ 5 มาตราที่ 31-40 และการนิเทศภายในโดยเฉพาะนั้น มีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนด 
การกํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผูบริหารไวอยางชัดเจน นอกจากนี้เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังไดกําหนดใหการนิเทศภายใน เปนสวน
หนึ่งของเกณฑการประเมินดวย เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักเห็นความสําคัญ และนําไปปฏิบัติในโรงเรียน
ใหมีประสิทธิภาพและไดผลอยางเปนรูปธรรม 

การปฏิรูปการศึกษาใหสําเร็จจะตองพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบซึ่งไดแก 1)การปฏิรูประบบบริหารและ 
จัดการศึกษา 2)การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา3)การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 4)การประกันคุณภาพ
การศึกษา หากสามารถพัฒนาไดระทัง้ระบบ โดยเชื่อมโยงอยางตอเนื่องและจริงจัง ผูเรียนก็จะไดรับการพัฒนาเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ 2542: 8 )สอดคลองกับความคิดเห็นของ กรองทอง จิรเดชากุล 
(2550 : 1) วาการนิเทศการศึกษา นับวามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาครู ใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการ
เรียนรู ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรได แตในสภาพปจจุบันมีขอจํากัดหลายประการ ที่ทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาไดครบถวน เนื่องจากขาดปจจัยสนับสนุนหลายดาน ในสภาพปจจุบันสถานศึกษาบาง
แหงมีบุคลากรสวนหนึ่งที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูไดเปนอยางดี รวมทั้งเปนผูรูและเขาใจสภาพ
ปจจุบันปญหาและความตองการของสถานศึกษาและชุมชน และมีความใกลชิดครูรูจุดเดนจุดดอยไดดีกวา ดังนั้น
ระบบการนิเทศการศึกษา ที่เหมาะสม และควรนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในสภาพการณ เชนนี้ก็คือการ
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ดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศโรงเรียน เพราะผูที่ทําหนาที่นิเทศเปนผูที่อยูในสถานศึกษาอยูแลว และมีความ
ใกลชิดกับครูและนักเรียนมากกวาผูอ่ืนยอมมองเห็นปญหา และลูทางที่จะทําการนิเทศใหไดผลดีที่สุด เชนเดียวกับ 
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548 : 3 ) ไดใหขอคิดวา งานนิเทศเปนงานที่มีความสําคัญงานหนึ่งของการจัดและ
บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพตางก็ตองมีการนิเทศเปนหลักของการจัด
กิจกรรมดวยเหตุนี้ การนิเทศจึงเปนกระบวนการของการศึกษา ที่มุงจะสงเสริมใหการสนับสนุน และพัฒนา
มาตรฐานของการศึกษา โดยเฉพาะผูนิเทศก็ตองการความรูประสบการณ และทักษะตางๆในการนเิทศตองการ การ
สนับสนุน ตองการขวัญและกําลังใจ ตองการความรวมมือรวมใจจากบุคคลทุกฝายที่เก่ียวของกับการศึกษา 
ขณะเดียวกันผูรับการนิเทศก็ตองการการดูแลเอาใจใสตองการขวัญและกําลังใจ และการสนับสนุนจากผูนิเทศและ
ผูบริหาร (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548 : 3 ) ดังนั้นกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงเปน
กระบวนการหนึ่งของการบริหารจัดการซึ่งมีความสําคัญ และถือไดวาเปนกลไกที่สําคัญ ที่จะทําใหการจัดการศึกษา
เกิดประสิทธิภาพทั้งตอตัวครูผูสอนและตอเด็กนักเรียนเปนอยางมาก 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ นอกจากผูบริหารโรงเรียนควรมี
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการแลว การนิเทศภายในโรงเรียน เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะชวยแกไขปรับปรุงสิ่งที่บกพรองดานวิชาการใหมีการพัฒนา และสงเสริมใหการเรียนการสอน บรรลุ
วัตถุประสงค ผูบริหารสถานศึกษาและผูรวมบริหาร เปนผูที่อยูใกลชิดครูและนักเรียนยอมทราบถึงปญหาตางๆ            
ไดดีกวา บุคลากรภายนอก เมื่อเปนเชนนี้แลว การนิเทศภายในโรงเรียนจะตอบสนองความตองการของบุคลากรใน
โรงเรียนไดอยางถูกตอง (สุภาวด ีเหลียวเจริญ. 2553 : ออนไลน)  

จากหลักการและเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการดําเนินการนิเทศภายในของ
ผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1ตามแนวคิด
กระบวนการนิเทศภายในของสุรศักดิ์ ปาเฮ (2545) Harris (1985) และประวิต เอราวรรณ (2545) ประกอบดวย 5 
ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการข้ันตอนที่ 2 การวางแผนการนิเทศข้ันตอนที่ 
3 การสรางสื่อ เคร่ืองมือและการพัฒนาวิธีการ ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินงานตามแผนการนเิทศภายใน และข้ันตอนที่ 
5 การประเมินผลการนิเทศ ซึ่งการศึกษาคนควาคร้ังนี้จะเปนขอมูลสารสนเทศและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
การนิเทศภายในตามแนวคิดกระบวนการนิเทศภายในของสุรศักดิ์ ปาเฮ (2545) Harris (1985) และประวิต เอ
ราวรรณ (2545) ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานนิเทศภายในตามความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียน ในอําเภอ ปะนาเระ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอการการศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนใน
อําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 1 จําแนกตามเพศ ตําแหนง 
ประสบการณการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคศึกษาระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายในและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูผูสอนตอการนิเทศภายในของโรงเรียน ในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 ตามกระบวนการนิเทศภายในของสุรศักดิ์ ปาเฮ (2545) Harris (1985) และประวิต เอราวรรณ 
(2545) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ 
ข้ันตอนที่ 2 การวางแผนการนิเทศ  
ข้ันตอนที่ 3 การสรางสื่อ เคร่ืองมือและการพัฒนาวิธีการ 
ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินงานตามแผนการนิเทศภายใน  
ข้ันตอนที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ 

 

วิธีการวิจัย 

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

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี ้ไดแกครูผูสอนโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 320คน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน โรงเรียนใน
อําเภอปะนาเระ 175 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่ 
และมอร โดยวิธีการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทัด) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับการนิเทศ
ภายในตามแนวคิดกระบวนการนิเทศภายในของสุรศักดิ์ ปาเฮ (2545) Harris (1985) และประวิต เอราวรรณ (2545) 
ของโรงเรียน ในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต1 จํานวน 46 ขอ 
3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ(เวนระยะหาง 1 บรรทัด) 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของแลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
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3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) 

หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00 

6. นําคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพือ่หาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาวิธีการหาคาสมัประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach)เทากับ .97 

7. นําเคร่ืองมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล(เวนระยะหาง 1 บรรทัด) 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล(เวนระยะหาง 1 บรรทัด) 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้  

1. หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลจากแบบสอบถามฉบับที่ 
1 – 4 เปนรายดานและรายขอ หาคาเฉลี่ย แปลความหมายขอมูลเทียบกับเกณฑเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2545) 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ มากที่สุด 
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ มาก 
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ ปานกลาง  
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ นอย 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ นอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับคาสถิติดังตอไปนี้ 
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 1.1 การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาตามโครงสราง (Content Validity) 
โดยใชสูตร Rovinelli & Hambleton  

1.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
โดยใชสูตร Cronbach  
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2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

2.1 คํานวณคารอยละ (Percentage)  
2.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  
2.3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2.4 คา t–test  

 2.5 คา F–test  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

  ผลการสํารวจแบบสอบถามการศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตาน ีเขต 1 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 สรุปผลตอนที ่1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
  ขอมูลทั่วไปของประชากรตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามการศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนใน
อําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เพศของครูผูสอนที่ตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.60 และเพศชาย รอยละ 43.40 ตําแหนงของครูผูสอนที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนขาราชการครู รอยละ 62.90 ครูพนักงานราชการ รอยละ 24.00 และครูอัตราจาง รอยละ 13.10 ระดับ 
ประสบการณในการปฏิบัติงานของครูผูสอนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 10 - 20 ป รอยละ 28.60 ต่ํา
กวา 5 ป รอยละ 25.10 5-10 ป รอยละ 28.00 และ 20 ปข้ึนไป รอยละ 18.30 ขนาดของโรงเรียนของผูที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอยูโรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 40.00 ขนาดกลาง รอยละ 32.60 และขนาดใหญ รอยละ 27.40 
สรุปผลตอนที ่2  

1. วิเคราะหการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตาน ีเขต 1 โดยภาพรวมพบวา การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานของการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตาน ีเขต 1 สรุปไดดังนี้ 

1.1 การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดานการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของการ
นิเทศภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ สํารวจขอมูลเพื่อทราบสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนและเปนปจจุบัน 

1.2 การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตาน ีเขต 1 ดานการวางแผนการนิเทศ โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ ระดับมาก 7 ขอ และระดับปานกลาง 2 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือกําหนด
ขอบเขตและความรับผิดชอบของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ รองลงมา คือ มีการทําปฏิทินการปฏิบัติงานและ
รายละเอียด เก่ียวกับการนิเทศไวอยางชัดเจนและเปนที่ทราบโดยทั่วกันและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือมีการวาง
แผนการนิเทศภายในใหสอดคลองกับแนวปฏิรูปการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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1.3 การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดานการสรางสื่อ เคร่ืองมือและการพัฒนาวิธีการ โดยรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 5 ขอ ระดับปานกลาง 1 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือมีการ
ทดลองใชสื่อและเคร่ืองมือเพื่อหาขอบกพรองกอนนํามาใช รองลงมา คือมีการกระตุนคณะครูใหสรางสื่อและ
เคร่ืองมือในการนิเทศและจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนในการสรางสื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศภายใน และขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการสํารวจความตองการใชสื่อและเคร่ืองมือการนิเทศภายใน 

1.4 การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตาน ีเขต 1 ดานการดําเนินงานตามแผนการนิเทศภายใน โดยรวมอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ยกเวนขอที่ 1 อยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ใชเทคนิคหรือกิจกรรมการนิเทศภายใน เชน การเยี่ยมชั้นเรียน ปรึกษาหารือ สังเกตการสอน รองลงมา คือมีการ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับการนิเทศภายในไวอยางเหมาะสม และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการสรางความเขาใจ
รวมกันเก่ียวกับเร่ืองการนิเทศภายในโดยการประชุมครูและผูที่เก่ียวของ 

1.5 การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดานการประเมินผลการนิเทศโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ อยูในระดับมาก 7 ขอ ระดับปานกลาง 2 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีภาพแหงความสําเร็จที่นาภาคภูมิใจ
ของทุกฝายในการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง รองลงมา คือ มีการสรุปผลการนิเทศ เผยแพรและรายงาน
ใหตนสังกัดทราบเมื่อสิ้นปการศึกษาอยางชัดเจน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 1จําแนกตามเพศ ตําแหนง ประสบการณการปฏิบัติงานและขนาดของ
โรงเรียนมีความคิดเห็นที่แตกตางกันโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
อภิปรายผล 

  1. การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล (2552)            
ไดวิจัยการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 
เขต 1 ผลการวิจัยสรุปไดวา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของอาหามะ ดือเระ (2555 
: 85) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารงานการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารและครูตองปฏิบัติตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการ
เรียนรู โดยกลาวไววากระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กระบวนการนิเทศก็
เปนอีกกระบวนการหนึ่งที่จะสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ดังกลาว ดังนั้น 
ผูบริหารกับครูจึงรวมมือกัน จึงทําใหการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตาน ีเขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อภิปรายผลได ดังนี้ 
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1.1 การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดาน การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล (2552) ไดวิจัย การปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจัยสรุปไดวา สภาพปจจุบันปญหาและความ
ตองการในการนิเทศ โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของอัมพรกัญ บัวครอง(2554) 
ไดวิจัยเร่ืองการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ซึ่งผลการศึกษาข้ันการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการพบวา อยูในระดับมาก โดยมีการ
สํารวจขอมูลเก่ียวกับผูเรียน เชน ขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเปนขอมูลในดานจัดการชวยเหลือและ
ใหบริการดานการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาใหมากที่สุด 

1.2 การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดานการวางแผนการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของสมคิด หารินไสล (2552) ไดวิจัยการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจัยสรุปไดวา การวางแผนการนิเทศและการจัดทําโครงการ 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา คูณมา (2556:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการ
นิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ผลการศึกษา
พบวา สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน โดยดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ ดานการวางแผนการนิเทศ 

1.3 การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดาน การสรางสื่อ เคร่ืองมือและการพัฒนาวิธีการในภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด หารินไสล (2552) ไดวิจัย การปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 ผลการวิจัยสรุปไดวา การสรางสื่อและเคร่ืองมือ 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอัมรัน แวหะมิ (2554) ที่ไดศึกษาเร่ือง กระบวนการ
นิเทศภายในที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบานปาไหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานีเขต 3 ในดานการสรางสื่อ เคร่ืองมือและการพัฒนาวิธีการพบวามีการกระตุนคณะครูใหสรางสื่อและ
เคร่ืองมือในการนิเทศ มีการสํารวจความตองการใชสื่อและเคร่ืองมือการนิเทศภายใน และมีการทดลองใชสื่อและ
เคร่ืองมือเพื่อหาขอบกพรองกอนนํามาใช 

1.4 การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดาน การดําเนินงานตามแผนการนิเทศภายใน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ สมคิด หารินไสล (2552)ไดวิจัยการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจัยสรุปไดวา การดําเนินงานการนิเทศการศึกษา โดยรวมมี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครูผูสอนมีความรูความเขาใจใน การดําเนินงานตามแผนการ
นิเทศภายใน โดยมีการประชุมกําหนดปฏิทินการนิเทศไวอยางชัดเจน ประกอบดวย การตรวจแผนการสอน การ
สังเกตการสอน การใหคําปรึกษา การประชุมปรึกษาหารือ การสาธิตการสอน และการบริการเอกสารทางวิชาการ 
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เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของฐาณุการณ ณัฐฏณัฐกร(2556) ที่ไดศึกษาการดําเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ผลจากการศึกษาคนควา พบวา 
ข้ันการดําเนินการนิเทศอยูในระดับมาก โดยมีการดําเนินการนิเทศโดยใชกิจกรรมประชุมกอนเปดภาคเรียนและมี
กิจกรรมพบปะครูเปนรายบุคคลกอนและหลังการเยี่ยมชั้นเรียน ทําใหครูมีความมั่นใจและสามารถนําผลจากการ
นิเทศไปใชในการปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

1.5 การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดาน การประเมินผลการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการนิเทศภายใน มีเคร่ืองมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางชัดเจน มีการนําผลจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงการนิเทศภายใน
รวมทั้งการบริหารจัดการดานอ่ืนๆและมีการสรุปผลการนิเทศ เผยแพรและรายงานใหตนสังกัดทราบเมื่อสิ้นป
การศึกษาอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ คํากลาวของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551 : 44) ได
กลาวไววาการประเมินผลการนิเทศเปนการตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดไว ผูมีหนาที่ดําเนินการประเมินผล ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และคณะผูนิเทศ มีขอบขายกิจกรรมที่ตอง
ปฏิบัติคือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ประเมินความคิดเห็น เพื่อทราบถึงความ
พึงพอใจของผูรับการนิเทศ ประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนและสรุปผลการประเมินเพื่อใชเปนขอมูลสา
หรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสตอไปและสอดคลองกับการศึกษา ของ ชุติมา คูณมา(2556:บทคัดยอ) ที่
ไดศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ผล
การศึกษาพบวา ดานการประเมินผลการนิเทศ ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยขอ ทีมี่การปฏิบัติมากที่สุด
คือ กํากับและติดตามความกาวหนาหลังการนิเทศอยางตอเนื่อง รองมาคือ มีบันทึกผลการนิเทศทุกคร้ัง สวนขอที่มี
การปฏิบัตินอยที่สุด นําผลการนิเทศไปวางแผนเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน สถานศึกษาจึงตองกําหนดใหครูผูสอน
ไดนําผลการนิเทศไปใชในวางแผนเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอปะนาเระสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตาน ีเขต 1 พบวา  

1. ครูผูสอนในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการการดําเนินการนิเทศภายในโดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โศรยา สาแล 
(2558 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงใน
เหตุการณสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในโรงเรียนอําเภอกรงปนัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต 1 ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของครูที่สอนในโรงเรียนขนาดตางกันโดยภาพรวมและแตละดานพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความพรอมตอ
การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนตางกัน และโรงเรียนที่มีขนาดใหญหรือขนาดปานกลาง มีความพรอมมากกวา
โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก 
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2. ครูผูสอนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ในอําเภอ ปะนาเระ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาตีเมาะ อีแต (2552:บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง 
กระบวนการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา ครูที่เปนเพศชาย มีทัศนะตอระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศ
ภายในมากกวาครูที่เปนเพศหญิง 

3. ครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนใน อําเภอปะนา
เระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 1 โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่.05 สอดคลองกับงานวิจัยของโสภณ ทองจิตร (2554 : 76) ทําการวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศในโรงเรียนในเครือขายบางกุง จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัย 
พบวา การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศในโรงเรียนในเครือขาย
บางกุง จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามตําแหนง โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
รายดานพบวาดานการดําเนินการนิเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ครูผูสอนที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 โดยภาพรวมและราย
ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 สอดคลองกับสมมุติฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของปาตีเมาะ อีแต 
(2552 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง กระบวนการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครู
วิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี ผลการวิจัย พบวา ครูปฏิบัติการที่มีประสบการณตางกัน 
มีความคิดเห็นตอความพรอมในการนิเทศภายในแตกตางกันและสอดคลองกับการศึกษาของ พารีดะห อีแต 
(2556:58) ที่ไดทําการศึกษาเร่ือง การนิเทศภายในของผูบริหาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในศูนยเครือขาย
คุณภาพคีรีชล อําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
ครูผูสอนที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการนิเทศภายในของผูบริหาร โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที.่05 ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจสืบเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครูได
เล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการศึกษาของ
ผูเรียน ตลอดจนการพัฒนาดานมาตรฐานวิชาชีพของตน และดวยประสบการณในการปฏิบัติงานที่ตางกัน สงผลให
การนิเทศภายในจึงแตกตางกันในทุกดาน แตอยางไรก็ตาม การนิเทศภายในจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 
คงตองอาศัยความรูความเขาใจและเจตคติในเร่ืองการนิเทศการศึกษา และภาวะผูนําทางวิชาการของฝายบริหารที่
เก่ียวของในทุกระดับเปนสําคัญ 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี 

  จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการนิเทศภายในของ
โรงเรียนในอําเภอปะนาเระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตาน ีเขต 1 ดังนี้ 
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1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรใหความสําคัญ มีความตระหนัก และมีการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการ
นิเทศภายในอยูเสมอ โดยจะตองไปปฏิบัติไดจริง และดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป มีการวางแผนอยางเปนระบบ
และมีข้ันตอนชัดเจน 

2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรที่จะนําสื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเสริมสรางรูปแบบ
การนิเทศทางออมเขามามีบทบาทและสรางศักยภาพทางการศึกษาใหมีประสิทธิ ภาพมากข้ึน 

3. ผูบริหารสถานศึกษาควรที่จะสงเสริมสนับสนุนใหครูเห็นความสําคัญและมีความม่ันใจในโครงการการ
นิเทศภายในโรงเรียน ถือวาเปนโครงการของโรงเรียนที่มีความตอเนื่องและถือเปนงานหลักของผูบริหารสถานศึกษา
อีกดวยและควรเสริมสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงาน โครงการที่เปนไปในลักษณะการมีสวนรวมกันพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยใหการ ยอมรับ จริงใจ ไวใจ ชวยเหลือเก้ือกูล และรวมมือกัน และสงเสริมสนับสนุน
ปจจัยพื้นฐานในการดําเนินการโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน และมีการนิเทศและ
ติดตามผลอยางสม่ําเสมอโดยนําผลการนิเทศมาปรับปรุง แกไข และพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรูอยางแทจริง 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไประยะหาง 1 บรรทัด 

1. ควรศึกษางานวิจัยเพื่อ วิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของตอการดําเนินการนิเทศภายใน เพื่อนําผลการวิจัยมา
เปนขอมูลในการหาวิธีการดําเนินการนิเทศภายในใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการนิเทศภายในกับผลการทดสอบระดับชาต ิหรือ O-net 
3. ควรมีการศึกษาวิจัยในระยะยาว เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศ

ภายในอยางตอเนื่อง 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร สถานศึกษาเครือขายท่ี 50 สํานักงานเขต     

คลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ADMINISTRATION ACCORDING TO THE GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES  
OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE 50 TH EDUCATIONAL NETWORK, 
KHLONG SAM WA DISTRICT OFFICE IN BANGKOK  
 

ผูวิจัย รัตนาพร  ดลสวาง 
 สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ ์
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่50สํานักงานเขตคลองสามวาสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ
และประสบการณในการทํางาน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ครูในสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 230 คน คัดเลือกกลุมตัวอยาง 144 คน โดยการสุมแบบชั้นภูมิ
โดยการเทียบสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 6 ดาน ไดแก ดาน หลักนิติธรรม          
ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความ
คุมคา ที่มีคาความเชื่อมั่น .961 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย             
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ         
รายดานไมแตกตางกัน  

3. ผลการเปรียบความคิดเห็นของครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน  

4. ผลการเปรียบความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่50สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
รายดานไมแตกตางกัน 
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5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่50สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : การบริหาร หลักธรรมาภิบาล  

 
Abstract 
  This research focused on studying the administration according to the Good 
Governance Principles of school administrators and comparing the administrationaccording 
to the Good Governance Principles of school administrators in the 50th Educational 
Network, Khlong Sam Wa District Office in Bangkok classified by gender and working 
experiences.  
 The population 230 and sample were 144 teachers in the 50th Educational Network, 
Khlong Sam Wa District Office in Bangkok in the academic year 2018 who were selected 
by Stratified Random Drawing by comparing the proportion. The instrument used in the 
research was a questionnaire consisting of 6 aspects, namely the rule of law, moral 
principles, transparency, participation, responsibility ,and the value with the reliability of 
.961. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. 
T-test ,and one-way analysis of variance. 
The data analysis showed as follows: 

1. The opinions among the teachers in administrating the school in accordance with 
the Good Governance Principles by school administrators in the 50th Educational Network, 
Khlong Sam Wa District Office in Bangkok as a whole and each aspect were at high level. 

2. The comparison of the teachers’ opinions in administrating the school in 
accordance with the Good Governance Principles by school administrators in the 50th 
Educational Network, Khlong Sam Wa District Office in Bangkok as a whole and each 
aspect had no difference. 

3. The comparison of the overall teachers’ opinions and each aspect in 
administrating the school in accordance with the Good Governance Principles by school 
administrators in the 50th Educational Network, Khlong Sam Wa District Office in Bangkok 
classified by gender had no difference. 

4. The comparison of the overall teachers’ opinions and each aspect in 
administrating the school in accordance with the Good Governance Principles by school 
administrators in the 50th Educational Network, Khlong Sam Wa District Office in Bangkok 
classified by different educational level had no difference. 

5. The comparison of the overall teachers’ opinions and each aspect with the 
different working experiences in administrating the school in accordance with the Good 
Governance Principles by school administrators in the 50th Educational Network, Khlong 
Sam Wa District Office in Bangkok had no difference. 
 
Key Words : Administration  Good governance 
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บทนํา 
ธรรมาภิบาล ถือไดวาจัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและปกครอง เพราะปจจุบันโลกไดหันไปให

ความสนใจกับเร่ืองโลกาภิวัฒนและธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากข้ึน แทนการสนใจพัฒนาอุตสาหกรรม 
ดังแตกอน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงกัน การติดตอสื่อสาร การดําเนินกิจกรรมในที่
หนึ่งมีผลกระทบตออีกที่หนึ่งการพัฒนาเร่ืองของการเมืองการปกครองไดมุงเนนใหประชาชนเปนศูนยกลางมากข้ึน 
หากจะใหประเทศมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน การมุงธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการตางๆ โดยไมใหความสนใจถึงเร่ืองของ
สังคม ประชาชนและสิ่งแวดลอมจึงเปนไปไมไดอีกตอไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเขามาเปนเร่ืองที่ทุกภาคสวน
ใหความสําคัญและเร่ิมมีการนําไปปฏิบัติกันมากข้ึน (ถวิลวดี บุรีและคนอ่ืนๆ, 2547 : 3)  

การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good governance) หรือหลักธรรมาภิบาลเปน
แนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝาย
วิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยูรวมกัน เปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปน
สวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพื่อบรรเทา ปองกันหรือแกไขภาวะวิกฤติที่อาจจะมีมาใน
อนาคตเพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและความมีสวนรวมซึ่งเปนคุณลักษณะสําคัญของความเปน
มนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน 
(Globalization) ที่มีความเจริญกาวหนาทางดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําใหสถานการณดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และการบริหารของรัฐ ในทุกภูมิภาคของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจึงจําเปนที่ทุกคนจะตองเรียนรู
เพื่อปรับเปลี่ยนและสรางความพรอมใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542, 2542 : 4) สถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาและเปน
สถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี หรือ “ธรรมาภิบาล” ซึ่งมี
ดวยกัน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุมคามาบูรณาการใชในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาทั้งนี้เพื่อ
เปนประโยชนในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ ถูกตองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายประกอบที่เก่ียวของกับการศึกษาการบริหารและการตัดสินใจมีความถูกตองกอประโยชนสูงสุดตอผูมารับ
บริการ รวมทั้งจะสามารถลดความขัดแยงทั้งตอผูมารับบริการและบุคลากรในสถานศึกษาไดเปนอยางดี ในการบริหาร
สถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ ผูที่มีบทบาทมากที่สุด คือ ผูบริหาร ซึ่งนับไดวาเปนบุคคลสําคัญในการจัดระบบ
บริหารทั้งในงานวิชาการ งบประมาณ บริหาร งานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ดี (Good governance) หรือหลักธรรมาภิบาล ที่ยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส และหลักความคุมคา  

วิสัยทัศน และนโยบายสูการปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใช
ความสามารถในการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการบริหารที่จะประสบความสําเร็จได
ข้ึนอยูกับการตัดสินใจสั่งการ ซึ่งเปนเคร่ืองชี้หรือกําหนดทิศทางในการทางานของบุคลากรในการทํางาน ดังนั้น การ
ตัดสินใจใด ๆ ยอมมีผลกระทบตอหนวยงานซ่ึงอาจทําใหเกิดประสิทธิภาพหรือเกิดความลมเหลวในหนวยงานได 
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หลักธรรมาภิบาล หรือ Good governance จึงเปนหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเปนหลักประกันวา ในองคกรไม
มีการฉอราษฎรบังหลวง ไมดอยประสิทธิภาพ (เกษม วัฒนชัย : 3 2546) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา การบริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา
ยอมตองอาศัยหลักการบริหารตางๆ มาประยุกตใชเพื่อใหการบริหารเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการบริหาร
สถานศึกษานั้นมีภารกิจงานที่มีลักษณะเฉพาะโดยมีจุดมุงหมายหลักในการพัฒนาคนไปสูคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ในสภาพการณปจจุบันเปนยุคแหงการกระจายอํานาจ การเปดโอกาสใหฝายตางๆ มีสวนรวมในการบริหาร         
เนนความโปรงใส ตรวจสอบไดและความคุมคา ที่กลาวมานี้ตรงกับองคประกอบในหลักธรรมาภิบาลทั้งสิ้น ซึ่งไดมี
ผูวิจัยสนใจศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

จะเห็นไดวาในการบริหารโรงเรียนใหมีประสทิธิภาพ และประสบความสําเร็จไดนั้นไมมีทฤษฎีและหลักการ
ใดที่เหมาะสมที่สุด ที่สามารถนํามาใชบริหารไดกับทุกโรงเรียน แตถาโรงเรียนนั้นๆ มีผูบริหารที่เปนมืออาชีพใชหลัก
ธรรมาภิบาลใชความรูความเชี่ยวชาญในการนําเทคนิค วิธี ทฤษฎี และหลักการตางๆ ที่หลากหลายมาบูรณาการ
เพื่อปรับใชกับการบริหารจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ สถานที่ ระยะเวลาและปจจัยแวดลอม จึงจะ
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพในที่สุด 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขต
คลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงาน
เขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

            ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพ 

1. เพศ  
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณในการทํางาน 
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา 6 ดาน คือ 

1. หลักนิติธรรม  
2. หลักคุณธรรม  
3. หลักความโปรงใส  
4. หลักการมีสวนรวม  
5. หลักความรับผิดชอบ  

  6. หลักความคุมคา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยนําเสนอข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
ดังตอไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปเปนขอๆ ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.33) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ ดาน
หลักความโปรงใส ดานหลักคุณธรรม และดานหลักความคุมคา 

2. ผลการเปรียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมแตกตาง
กัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 

3. ผลการเปรียบความคิดเห็นของครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 

4. ผลการเปรียบความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 

5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4 และรายดานทุกดานไม
แตกตางกัน 
 

การอภิปรายผล 

จากการวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงาน
เขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผลดังนี ้
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1. ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความ
คิดเห็นดานหลักนิติธรรม มากที่สุด รองลงมาคือ ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานความ
โปรงใส ดานหลักคุณธรรม และลําดับสุดทายคือ ดานหลักความคุมคา ทั้งนี้เนื่องมาจาก สถานศึกษาเปนหนวยงาน
ทางราชการที่มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการดําเนินงานตามข้ันตอน ใหถูกตองเปนที่ยอมรับ ไมสามารถบริหาร
จัดการตามอํานาจของผูบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนอกจากนี้ยังตองสรางความไววางใจตอสังคม ทั้งการบริหาร
จัดการ การพัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนการใชงบประมาณทั้งของสวนราชการและจากการระดมทรัพยากร
จากชุมชน บริหารจัดการทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงใหประชาชนสามารถตรวจสอบ เปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการจัดการศึกษาของบุตรหลาน จึงทําใหสถานศึกษามีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก โดยผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนนําการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีระบบ ตองเปนการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุมคา รวมถึงการจัดการศึกษานั้นตองยึดถือผูเรียนเปน
สําคัญโดยมีเปาหมายใหนักเรียนเปนคนดี มีความรูและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังที่สมาน รังสิโยกฤษฎ 
(2543 : 10 - 11) และชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (ม.ป.ป. : 111) เห็นวา ธรรมาภิบาลมีลักษณะที่ประชาชนตองมี
สวนรวม (Public Participation) มีความสุจริต โปรงใส (Honesty And Transparency) มีพันธะรับผิดชอบตอ
สังคม (Accountability) มีกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) มีกฎเกณฑที่ยุติธรรม และชัดเจน 
(Fair Legal Framework And Predictability) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency And Effectiveness) 
สอดคลองกับงานวิจัยของ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทักษิณา เหลืองทวีผล (2551 : 154) ศึกษาการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 พบวา การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 
โดยรวมและโดยรายดานยอยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของนัยนา เจริญพล (2552 : 105) ศึกษา
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกนโดยรวมและ โดยรายดานยอยอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผูวิจัยอภิปรายไดดังน้ี 

1.1 ดานหลักนิติธรรม ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เครือขาย
ที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
บริหารงานของสถานศึกษามีความชดัเจนปฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอบังคับ สถานศึกษามีการปรับปรุงกฎระเบียบ
ใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอบังคับตางๆ ที่จะมีผลบังคับใชกับสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของปรียากร พิรพัชยานันท (2553, 
บทคัดยอ) ศึกษาการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 พบวาการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน
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มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ในดานหลักนิติธรรมอยูในระดับมากและสอดคลอง
กับงานวิจัยของกับงานวิจัยของพระปลัดไพรวัลย ชาคโร(ศรีเมือง) (2558 : 61) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา 
สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในดานหลักนิติธรรมอยูในระดับมาก 

1.2 ดานหลักคุณธรรม ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เครือขาย
ที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดรับการพัฒนาในเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรมมากข้ึนเปนที่ยอมรับ ซึ่งจะเห็นไดจากกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงสายงาน
ผูบริหารสถานศึกษา ตองผานกระบวนการฝกอบรมเขมทั้งในเร่ืองความรู ทักษะกระบวนการบริหารงานใน
สถานศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการปรับใหภาคราชการทํางานดวยความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม             
มีความซ่ือสัตยสุจริต ทํางานดวยความสุจริตโปรงใส ประหยัดใชหลักความรู หลักเหตุผล เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีจิตสํานึกในการทํางานเพื่อประโยชนของประชาชน สอดคลองกับงานวิจัยของจํานงค นาหนองตูม 
(2550 : 82) ศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวาการนําหลักธรรมาภิบาลไป
ใชในการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 ในดานหลักคุณธรรมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย พิงขุนทด 
(2552, บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตาม
ทัศนะของครู พบวาการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษากับความพึง
พอใจที่มีตอการบริหารงานสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทัศนะของครู 
ในดานหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก 

1.3 ดานหลักความโปรงใส ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากสถานศึกษาในเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีระบบควบคุมภายใน
มี่เขมแข็ง จัดอบรมใหความรูแกครูและผูบริหารสถานศึกษา มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบที่ชัดเจนและเปดโอกาส
ในการตรวจสอบ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธ สอดคลองกับงานวิจัยของพรหมเมศว คําผาบ (2550, 
บทคัดยอ) ศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 1 พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 1ในดานหลักความโปรงใสอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของพระยุทธนา ชุดทองมวน 
(2550, บทคัดยอ) ศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานน 
เชียงใหมในดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมาก 
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1.4 ดานหลักการมีสวนรวม ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร เปดโอกาสใหครู
และนักเรียนเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษามีอิสระในความคิดและ
สามารถแสดงความคิดเห็นได สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการแกไขปญหาของ
สถานศึกษา เปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขามามีสวนรวมในการประเมินผลงาน สอดคลองกับงานวิจัยของชาญ
ชัย พิงขุนทด (2552, บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษากับความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 
1-7 ตามทัศนะของครู พบวาการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กับความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตาม
ทัศนะของครู ในดานหลักการมีสวนรวม อยูในระดับมาก 

1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักความรับผิดชอบ อยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว สถานศึกษามีความเอาใจใสตอปญหาของคณะครูและนักเรียนใหบริการตางๆ โดยการจัด
กิจกรรม/โครงการไวใหบริการดวยความรับผิดชอบตอบสนองความตองการของบุคลากรในสถานศึกษา สอดคลอง
กับงานวิจัยของทักษิณา เหลืองทวีผล (2551, : 154) ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 ในดานหลักความรับผิดชอบอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของนิกร นวโชติรส (2550, บทคัดยอ) ศึกษาการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครขอนแกน พบวาการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนคร
ขอนแกน ในดานหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมาก 

1.6 ดานหลักความคุมคา ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดสรรการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมและสถานศึกษา การปฏิบัติงานของครูมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ และมีการรณรงคใหครูและนักเรียนประหยัดทรัพยากรในสถานศึกษา ใชงบประมาณอยาง
คุมคา สอดคลองกับงานวิจัยของนัยนา เจริญพล (2552 : 105) ศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวาการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแกนในดานหลักความคุมคา อยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของอภินันท ลิ้มกุล (2557 : 59) ศึกษา
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การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาในดาน
หลักความคุมคา อยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของครูในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ครูสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการทํางานรวมกันตองมีการ
แลกเปลี่ยนความรู มวลประสบการณเพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงประโยชนแกผูเรียนเปน
สําคัญไมวาจะเปนครูที่มีเพศหญิงหรือเพศชายที่ทํางานรวมกัน จึงสงผลใหมีความคิดเห็นไมตางกันตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของพระสกล ฐานธัมโม (อินทรคลาย) (2556 : 84) 
ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค พบวา ครูที่มีเพศ
ตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของพระปลัดไพรวัลย ชาคโร (ศรีเมือง) (2558 : 91) ศึกษาการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากครู
สถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการทํางานรวมกันตองมีการ
แลกเปลี่ยนความรู มวลประสบการณเพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงประโยชนแกผูเรียนเปน
สําคัญไมวาจะเปนครูที่มีอายุนอยกวาหรือคุณครูที่มีอายุมากยังสามารถทํางานรวมกัน จึงสงผลใหมีความคิดเห็นไม
ตางกันตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของพระสกล ฐานธัมโม 
(อินทรคลาย) (2556 : 84) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค พบวา ครูที่มีอายุตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของพระปลัดไพรวัลย ชาคโร 
(ศรีเมือง) ( 2558 : 91) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นของครูในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
ทั้งนี้เนื่องมาจากครูสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการทํางาน
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รวมกันตองมีการแลกเปลี่ยนความรู มวลประสบการณเพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญไมวาจะเปนครูที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันยังสามารถทํางานรวมกันไดดี จึงสงผลใหมี
ความคิดเห็นไมตางกันตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ
พระสกล ฐานธัมโม (อินทรคลาย) (2556 : 84) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค พบวา ครูที่มีอายุตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
พระปลัดไพรวัลย ชาคโร (ศรีเมือง) (2558 : 91) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มีเพศตางกัน            
มีการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงาน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
ทั้งนี้เนื่องมาจากครูสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีกระบวนการ
สื่อสารในการทํางาน เชน การประชุมฝาย ประชุมระดับสายชั้น และระหวางการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อนรวมงาน
ไดรับความไววางใจ เพราะคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน ภาระรับผิดชอบรวมกับทุกคนในองคการ ทั้งนี้ประสบการณใน
การทํางานเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานใหบุคลากร กลาวคือ ครูในสถานศึกษาที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน โดยการพูดคุย หรือแสดงความคิดเห็น
รวมกัน ชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณใหมๆและใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ลดชองวางและอุปสรรค
ในการทํางาน รวมมือกันทํางานและพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบ สอดคลองกับผลการวิจัยของพระปลัดไพร
วัลย ชาคโร (ศรีเมือง) (2558 : 91) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มีประสบการณในการ
ทํางานตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานัก
การศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ซารีลา ลาหมีด (2559 : 93) ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะคติของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พบวา 
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะคติของ
ครูโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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 1. หลักนิติธรรม ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานใหบุคลากรตามความรูความสามารถที่เหมาะสม
ตามระเบียบและเกณฑที่กําหนด  
 2. หลักคุณธรรม ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูโดยจัดกิจกรรมสงเสริมความมีคุณธรรม 
คุณลักษณะที่พึงประสงคแกนักเรียน และติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ หรือกิจกรรม 
 3. หลักความโปรงใส ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการงบประมาณดวยความโปรงใส เปนระบบและ
สามารถตรวจสอบได 
 4. หลักการมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมี สวนรวม
ในการจัดการศึกษา เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการและกิจกรรม  
 5. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักในหนาที่และควรกระตุนใหบุคลากรและนักเรียน
เห็นความสําคัญและตระหนักในบทบาทหนาที่ของตน เพื่อการขับเคลื่อนของสถานศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
 6. หลักความคุมคา ผูบริหารสถานศึกษาควรวางแผนการใชทรัพยากรอยางประหยัด สนับสนุนใหนําวัสดุที่
ใชแลวกลับมาใชใหม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร  

2. ควรศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา  

3. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา  

4. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สงักัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนแนวทาง ในการพัฒนาประสิทธิภาพของผูบริหาร 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษภาคใตใน
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

 
FACTORS AFFECTING DECISION MAKING ON ENROLLING BACHELOR 
DEGREE BY THE SPECIAL QUOTA SYSTEM OF WESTERN UNIVERSITY  FOR 
SOUTHERN REGION, ACADEMIC YEAR 2018 . 
 

ผูวิจัย   รีฟดา  บินสะมะ 
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุกสิกานนท  
ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
ระบบโควตาพิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 โดยศึกษาจากปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน
ไดแก เพศ จังหวัดที่อยู กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ปจจุบันศึกษาอยูในโรงเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม และรายไดรวมตอ
เดือนของครอบครัว วามีผลตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ
ภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 หรือไม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือนิสิต ระบบการศึกษา
ออนไลน มหาวิทยาลัยเวสเทิรนจํานวน 56 คน ซึ่งกําหนดโดยใชสูตรการคํานวณของเครซี่และมอรแกน ผูวิจัยวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือคารอยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม และคาทดสอบแบบ t-test และ f-test จากการศึกษาพบวา 

1. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษภาคใต             
ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 โดยความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คือดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยและดานหลักสูตร ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือดานเหตุผล 

2. นักเรียน นักศึกษาที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561  
ไมแตกตางกัน 

3. นักเรียน นักศึกษามีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ
ภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
อยูในระดับสูงสุด และดานเหตุผลสวนตัวอยูในระดับต่ําสุด 

 

คําสําคัญ : โควตาพิเศษ/การตัดสินใจ 
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ABSTRACT 
This research aimed to study the factors affecting decision making on enrolling 

Bachelor Degree by the special quota system of Western University for the Southern 
Region, academic year 2018 in accordance with different personal factors such as gender, 
province, address, current studying level, current school, Grade Point Average (GPA 0 
including the monthly income of the family whether influences the factors resulting in the 
decision to enroll at the Bachelor Degree based on the special quota system of Western 
University for the Southern or not. The sample included 56 students in the online education 
system of Western University, which was determined by using the calculation formula of 
Krejcie and Morgan. The researcher analyzed the data according to statistical computer 
software. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
reliability value of questionnaire, T-test as well as F-test values. The study found that: 

1. The opinions the factors affecting decision making on enrolling Bachelor Degree 
by the special quota system of Western University for the Southern Region, the academic 
year 2018 showed that the highest level of opinions was the image of the university and the 
curriculum. The sample rated the aspect of reason as a high level.  
 2. The students with the different personal factors had no difference of opinions on 
the factors affecting decision making on enrolling Bachelor Degree by the special quota 
system of Western University for the Southern Region, the academic year 2018 

3. The overall opinions among the students towards the factors affecting their 
decision to study at the bachelor degree level. Southern special quota system In Western 
University, the academic year 2018, were at a high level; the image of the university with 
the highest level, and the reason with the lowest level.  

 
Keywords : the special quota system/decision 
 

บทนํา 
ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาที่วางเปาหมายในการพัฒนา ทัง้ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนรากฐานของความเจริญกาวหนาของประเทศทั้งในปจจุบันและ อนาคต การ
พัฒนาประเทศนั้นประกอบดวยหลายสวนที่จะท าใหประเทศเจริญกาวหนา แตสวนที่สําคัญที่สุดคือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (อเนก ณะชัยวงค, 2553) การศึกษาเปนการพัฒนาคนใหมีความรู มีคุณธรรม และจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การพัฒนาการศึกษาของประเทศจะ
ประสบความสําเร็จได จําเปนตองวางแผนและดําเนินการเชิงรุกรวมดวย นั่นหมายความถึงการใหความสําคัญกับการ
คาดการณแนวโนม อนาคตทางดานการศึกษาเพื่อนํามาใชประกอบการจัดการเรียนการสอนใหไดสอดคลองตาม
สภาพการ เปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงอุปสรรคปญหา และใชประโยชนสูงสุดจากแนวโนมอนาคตที่จะมาถึง ซึ่งในปจจุบัน 
แนวโนมทางดานการศึกษาไดถูกพัฒนาข้ึนมาก ซึ่งเปนกระแสทําใหผูปกครอง นักเรียน เกิดความกระตือรือรน 
พยายามหาทางศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ นําไปสูการแขงขัน 
ในชวงชีวิต วัยทํางาน การเลือกงาน อาชีพ ตําแหนงที่มีความเหมาะสม รายไดที่เพิ่มข้ึน ตลอดจนเปนที่ยอมรับ จาก
เพื่อนฝูง ชุมชนและสังคม(ฉัตรชัย อินทรสังข, 2552) การจัดการศึกษาในปจจุบัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มีจุดหมายมุงพัฒนาผูเรียนให เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 
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วิสัยทัศนไดมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหเปนมนุษยที่มีเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ และมีหลักการที่สําคัญเพื่อทุกคน
มีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง เสมอภาคและมีคุณภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4-5) 

ในปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนจํานวนมากทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน
และสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เปดสอนระดับ ปริญญาตรี จึงกลาวไดวามีการเปด
สอนระดับปริญญาตรีไปทั่วประเทศ และเปนการขยายโอกาส ทางการศึกษาใหแกประชาชนเปนอยางมาก ดวยเหตุนี้
จึงสงผลใหเกิดการแขงขันทางการศึกษา ตามมาในแตละสถาบันจะมีการใชกลยุทธตางๆ เพื่อรับผูเรียนเขาศึกษาให
เปนไปตามเปาหมายและ แผนการรับ ในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสและทางเลือกใหแกผูเรียนมากข้ึนเชนกัน 

การศึกษาถือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของการดําเนินชีวิตมนุษย ประชาชน สวนใหญให
ความสําคัญและ ใหความสนใจในการศึกษาเปนอยางมาก รวมถึงรัฐบาลไดมีการสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชน
ทุกคนหันมาใสใจในเร่ืองนี้เพราะถือเปนพื้นฐานแหงความสําเร็จในชีวิตและ สามารถนํามาใชในการประกอบอาชีพ
เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไดในอนาคต การใหทุนการศึกษา หรือการสงเสริมการศึกษาโดยการใหทุนเปน
โควตาพิเศษ เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสเพิ่มมากข้ึนในการเลือกที่จะศึกษาตอ 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเวสเทิรนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกลยุทธในการหาวิธีการที่จะใหนักเรียน
กลุมเปาหมายตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเวสเทิรนโดยการจัดกิจกรรมตางๆ และ
รูปแบบการ ประชาสัมพันธ หลายชองทาง เชน สงแผนพับขอมูลขาวสารประชาสัมพันธไปยังสถานศึกษาตางๆ 
แนะนําเว็บไซด จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาตอ เขารวมโครงการติวเตรียมความพรอมสูมหาวิทยาลัย           
จัดโครงการเปดโลกแหงการเรียนรู สูร้ัว WTU (Open House) ซึ่งเปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเปนประจําทุก
ป ทั้งนี้เพื่อเปนการประชาสัมพันธสภาวะแวดลอม ภายในมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรและสาขาวิชาตางๆ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยไดทําการจัดการเรียนการสอน ข้ึนเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจและรูสึกสนใจในการที่จะตัดสินใจเขา
ศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มากข้ึน  

ขอมูลที่ไดจาก ผลการศึกษาของ เกษรา โพธิ์เย็น(2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
เอกสารที่ใชในการรับสมัครเขาใจงาย แสดงใหเห็นวาการเตรียมเอกสารที่ใชในการสมัครสอบเปนสิ่งสําคัญตอ
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลอง ในดานขอมูลเก่ียวกับสถาบัน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญกับความสะดวก ตอการเดินทางมาศึกษา มีโปรแกรมวิชาใหเลือกหลากหลายโปรแกรม ลวนแตเปน
ขอมูลในการศึกษาตอใน ระดับอุดมศึกษา ดานขอมูลเก่ียวกับแหลงขอมูลที่เก่ียวของจะเห็นไดวาการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอใน ระดับอุดมศึกษาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานตางๆเชน ดานเหตุผลสวนตัว เศรษฐกิจ 
สถาบัน สังคม บุคคลที่เก่ียวของอยูในระดับมาก 

จากผลการศึกษา ของ ไกรสิงห สุดสงวน (2560) ไดศึกษาเรืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยนี้เปนการวิจัย
เชิงส ารวจ มีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ ตัดสินใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจําแนกตามเพศ และระดับชั้น กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศิลปากร จํานวน 214 คน โดยวิธีการสุม
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ตัวอยางแบบแบงชั้น ตามสัดสวนประชากร จําแนกตามเพศและ ระดับชั้น เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .890 สถิติที่ใชใน การวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนในดาน
สถาบัน สวนดานเหตุผล สวนตัว และดานเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอยูในระดับมาก 

จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานดานการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษานั้น จึงไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ
ภาคใต เพื่อใหเสามารถทราบถึงปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เพื่อนําไปสูแนวทางในการ
กําหนดเปาหมาย นโยบาย วางแผนใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรอยางเหมาะสมตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปพัฒนาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีระบบโควตาพิเศษภาคใต ใน
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ประจําปการศึกษา 2561 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ ระดับปริญญาตรี ระบบ
โควตาพิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

3. เพื่อศึกษากลุมตัวอยาง ที่มีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบ
โควตาพิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีระบบโควตาพิเศษภาคใต ใน
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

2. นําขอมูลที่ไดรับมาใชเปนแนวทางในการแนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษาตอไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพครอบครัวและความสามารถของนักเรียน 

3. นําขอมูลไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนีไ้ดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว ดังนี ้
1. ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาตางๆ ในเขต

ภาคใตของประเทศที่สมัครสอบคัดเลือกระบบโควตาพิเศษภาคใตผานศูนยรับสมัครมหาวิทยาลัยเวสเทิรนศูนยแนะ
แนวภาคใต ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 65 คน 

2. กลุมตัวอยาง คือ ประชากร ไดกลุมตัวอยางทั้งสิน้ จํานวน 56 คน โดยใชตาราง ของเครซี่และมอรแกน 
และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย  

3. ประเด็นการศึกษา เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบ
โควตาพิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 
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4. ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมทําการศึกษา เดือนมกราคม 2561 และดําเนินการเก็บแบบสอบถามจาก
กลุมตัวอยาง ในระหวางวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2561 

5. ขอบเขตของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ จังหวัดที่อยู ระดับชั้น โรงเรียนที่ศึกษาอยู เกรดเฉลี่ย และรายไดของครอบครัว 
ตัวแปรตาม คือ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดาน

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 2) ดานหลักสูตร และ 3) ดานเหตุผลสวนตัว 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ที่ไดมาประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้ 

1. ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาตางๆ ของภาคใตของประเทศที่สมัครสอบ คัดเลือก
ระบบโควตาพิเศษภาคใตผานศูนยรับสมัครมหาวิทยาลัยเวสเทิรนศูนยแนะแนวภาคใต ระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2561 จํานวน 65 คน ที่ยื่นจํานงสมัครแลว 

2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาตางๆ ของภาคใตของประเทศที่สมัครสอบ
คัดเลือกระบบโควตาพิเศษภาคใตผานศูนยรับสมัครมหาวิทยาลัยเวสเทิรนศูนยแนะแนวภาคใต ระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2561 ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 56 คน โดยใชตารางของ เครซี่และมอรแกน และใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบงาย (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554: 74) 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล ที่ผูวิจัย
สรางข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามกรอก 
และแบบสอบถามปลายปต แบบมีหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) ลักษณะของคําถามเปนแบบ
สํารวจรายการ (Checklist) 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบโควตา
พิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปต โดยใชมาตรวัดแบบ
สิเคิรท (Likert cale) ซึ่งสอดคลองกับงาน ศึกษาของ ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ประกอบดวย 
1) ปจจัยดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯ 2) ปจจัยดานหลักสูตร 3) ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เปนลักษณะคาถามแบบปลายเปดใหเติมขอความแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาปรับปรุงเก่ียวกับปจจัยที่ สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีระบบโควตาพิเศษภาคใต 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและรับกลับคืนดวยตนเอง โดยการรวบรวมขอมูล ภาคสนาม ผูวิจัยได
เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยและทําการเก็บขอมูล ดวยตนเอง จํานวน 56 ชุด ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามอีกคร้ัง หลังจากนั้น นําไปประมวลผลผานโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป และ
วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจจะตองผานการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร เพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูล โดยขอมูลจะถูกนํามาวิเคราะห ดังนี้ 

1. สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบารค (Cranbach's Alpha)  
 3. สถิติทีใชวิเคราะหสมมติฐาน ไดแก สถิติทดสอบแบบ t-test และ f-test 
 

ผลวิจัย 

พบวา กลุมตัวอยางนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาตางๆ ของภาคใตของประเทศที่สมัครสอบ คัดเลือก
ระบบโควตาพิเศษภาคใตผานศูนยรับสมัครมหาวิทยาลัยเวสเทิรนศูนยแนะแนวภาคใต ระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2561 พบวา เปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย คิดเปนรอยละ 82.10 สวนใหญเปนนักเรียนในจังหวัดนราธิวาส 
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.70 มากที่สุด สวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 100 ซึ่ง
เรียนอยูในโรงเรียนเอกชน คิดเปนรอยละ 82.10 โดยมีเกรดเฉลี่ยสวนใหญอยูในระดับ 2.51-3.00 คิดเปนรอยละ 42.90 
และมีรายไดรวมตอเดือนของครอบ สวนใหญในระดับ ต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 66.10  

 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ 
ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 
1. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
2. ดานหลักสูตร 
3. ดานเหตุผลสวนตัว 

4.51 
4.29 
3.67 

0.47 
0.56 
0.71 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

รวม 4.15 0.58 มาก 

 
โดยภาพรวมในแตละดานสรุปคือ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบ

โควตาพิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลีย 4.16 และเมื่อ
พิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 

1. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย คาเฉลีย่ 4.51 
2. ดานหลักสูตร คาเฉลี่ย 4.29 
3. ดานเหตุผลสวนตัว คาเฉลีย่ 3.67 
1. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นดวยในระดับมากที่สุดวา 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน          
ปการศึกษา 2561 เปนมหาวิทยาลัยที่มีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่ทันสมัย เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดน
ดานเทคโนโลยีและงานศึกษา เปนมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดลอมรมร่ืน และสวยงาม เปนมหาวิทยาลัยที่มีอุปกรณ
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การเรียนการสอนที่มีความพรอม เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานการเรียนการสอน เปนมหาวิทยาลัยที่เปด
สอนหลากหลายสาขาวิชา เปนมหาวิทยาลัยของเอกชนที่มีชื่อเสียงมานาน เปนมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาแลว
ไดรับการยอมรับจากตลาดแรงงาน เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารยเกงและมีความรูเชี่ยวชาญ และเห็นดวยในระดับ
มากวา เปนมหาวิทยาลัยที่เขางาย จบยาก 

2. ดานหลักสูตร ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นดวยในระดับมากที่สุดวาปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 
หลักสูตรที่เปดสอนตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน หลักสูตรที่เปดสอนมีชื่อเสียง มีระบบรับนักเรียนแบบ
โควตาหรือรับตรง หลักสูตรที่เปดสอนเนนทางดานสาขาวิชาชีพ มีจํานวนเทอมตอปการศึกษาที่เหมาะสม หลักสูตร
ที่เปดสอนมีคุณภาพและมีจํานวนหนวยกิตที่เหมาะสม โดยเห็นดวยในระดับมากวา มีระดับคะแนนในการรับ
นักเรียนสูง เปนมหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนการศึกษา คาใชจายนอกเหนือจากคาเทอมไมสูงเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน และเห็นดวยในระดับปานกลางวา คาเทอมมีราคาที่เหมาะสมและไมแพง 

3. ดานเหตุผลสวนตัว ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากที่สุดปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 ครูแนะแนวเปน
ผูแนะนําใหเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแหงนี้ โดยเห็นดวยในระดับมาก มีหลักสูตรและสาขาวิชาตรงตามความตองการ
ของนักเรียน ผูปกครองของนักเรียนแนะนําใหเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแหงนี้ เพื่อนสวนใหญมีความนิยมใน
มหาวิทยาลัยแหงนี้ เพื่อนเลือกเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนจํานวนมาก ครูที่ปรึกษาเปนผูแนะนําใหเลือก
เรียนในมหาวิทยาลัยแหงนี้ รุนพี่เปนผูแนะนําใหเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแหงนี้ เพื่อนสนิทเลือกเขาเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยแหงนี้ และโดยเห็นดวยในระดับนอยวา ผูปกครองของนักเรียนสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงนี ้

 

อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษภาคใต ใน
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย คิดเปนรอยละ 82.10 
สวนใหญเปนนักเรียนในจังหวัดนราธิวาส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.70 มากทีสุ่ด สวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดบั 
มัธยมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งเรียนอยูในโรงเรียนเอกชน คิดเปนรอยละ 82.10 โดยมีเกรดเฉลี่ยสวน
ใหญอยูในระดับ 2.51-3.00 คิดเปนรอยละ 42.90 และมีรายไดรวมตอเดือนของครอบครัว สวนใหญในระดับ         
ต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 66.10 

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษภาคใต           
ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 ในดานตางๆ ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงมายาวนานและมีความเปนเลิศทางวิชาการซึ่งเปนภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัยฯ อันจะชวยทาใหเกิดการจดจํา การบอกถึงคุณลักษณะเดนของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งกอใหเกิด
ความภาคภูมิใจเมื่อไดเขามาศึกษาและสําเร็จการศึกษาออกไปอีกทั้งยังเปนมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความเกาแก มีชื่อเสียง
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และมีครู อาจารยที่เกง มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถผลิตนิสิต 
นักศึกษาใหเปนที่ยอมรับจากตลาดแรงงานหรือไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสาขาวิชา ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน มีความโดดเดนดานการปฏิบัติเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการนาเทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใชในหองเรียนในการประกอบการ
บรรยาย มีชั่วโมงปฏิบัติการภายในหองปฏิบัติการสําหรับภาคการปฏิบัติ มีการอภิปรายกลุม สัมมนาตลอดจนโครงงาน
หรือการศึกษา ซึ่งนักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรูการใชงานอุปกรณและเคร่ืองมือซึ่งเอ้ือและสนับสนุนตอการเรียนการ
สอนใหลุลวงไปดวยดี ซึ่งสอดคลองกับเมธาวี สุขปาน (2556) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผลการศึกษาพบวา 
กลุมตัวอยางใหความสาคัญมากที่สุดกับปจจัยดานความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยมายาวนาน 
 ดานหลักสูตร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานหลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีระบบรับนักศึกษาแบบโควตา ซึ่งใชวิธีการใหโควตาผาน
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ศูนยแนะแนวภาคใต และสถานศึกษาเครือขายโดยมีการกาหนดคุณสมบัติและจํานวน
ผูสมัครและไมมีการสอบแขงขัน มีระบบโควตา ซึ่งใชวิธีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอโดยมีการ
กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครและคาคะแนนเฉลี่ยเปนเงื่อนไขในการสมัคร และมีระบบรับตรงโดยใชวิธีรับสมัครผาน
ศูนยรับสมัครภาคใต ซึ่งสอดคลองกับความตองการของผูที่ตองการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยฯ แหงนี้ และ
หลักสูตรที่เปดสอนยังเนนดานสาขาวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งเปนหลักสูตรที่ตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานซึ่งผูสําเร็จการศึกษาเชื่อมั่นวาหากสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงนี้ไปจะเปนที่รูจักใน
วงการของผูประกอบอาชีพทางดานสาชาวิชาชีพนั้นๆ และมีโอกาสที่จะไดรับการพิจารณารับเขาทํางานมากกวา
ผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันจากมหาวิทยาลัยอ่ืน อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ ยังมีหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและมี
คุณภาพ มีจํานวนหนวยกิตและจํานวนเทอมตอปการศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนมีทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับ
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และคาเทอมและคาใชจายไมสูงมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

ดานเหตุผลสวนตัว พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานเหตุผลสวนตัว โดยมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการเปดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สามารถตอบสนอง
ความตองการและความถนัดของนักเรียน นักศึกษาไดซึ่งอาจเปนเพราะนักเรียนนักศึกษาแตละคนตางก็มีความ
ตองการที่จะศึกษาในหลักสูตรที่แตกตางกันออกไปตามความถนัดหรือความชอบสวนตัวของตน ประกอบกับ
นักเรียน นักศึกษา มีรุนพี่เปนผูแนะนําใหเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแหงนี้ดังนั้นรุนพี่จึงมีความสําคัญในการเปน
แหลงกระจายขอมูลเบื้องตนหรือเปนสวนหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ นอกจากนั้นยังมีเพื่อน
สนิทและเพื่อนสวนใหญที่มีความนิยมและเลือกเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยรวมถึงการที่นักเรียน นักศึกษามี
ผูปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวเปนผูแนะนําใหเลือกเรียนตอตลอดจนมีบุคคลที่นักเรียน นักศึกษาประทับใจ 
(Idol) และเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแหงนี้ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอในมหาวิทยาลัยอีกดวย ซึ่ง
สอดคลองกับเมธาวี สุขปาน (2556) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความ
สาคัญมากที่สุดกับปจจัยดานความชอบและความถนัดของสวนตัวมากที่สุด 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาในเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบ

โควตาพิเศษภาคใต ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมในสวนงานอ่ืนๆ 
เพื่อเปนแนวทางในการแนะแนวการศึกษาตอ นําไปปรับใช และบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพตอไป เชน 

1. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการแกไขปจจัยดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ในเร่ืองของการเขางายแตสําเร็จ
การศึกษายาก เนื่องจากจะมีปญหาเก่ียวกับคณะพยาบาล อาจสงผลมาจากเงินกูยืมเพื่อการศึกษาลาชา ทําใหนิสิตจบ
ไมตรงตามกําหนด จึงควรประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 

2. มหาวิทยาลัยฯ ควรทบทวนปจจัยดานหลักสูตรเก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน คาหนวยกิต 
คาใชจายในการเรียนใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมตอนิสิตและใหมีความสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน เนื่องจากบางคณะวิชานักเรียนมีความอยากเขาศึกษาตอ แตดวยคาลงทะเบียนหนวยกิจ หรือคาเทอมแพง
จนไมสามารถอยากเรียนในคณะที่ตองการได จึงตองเปลี่ยนใจมองคณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่มีคาเทอมที่ถูกกวาจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน จึงควรศึกษาถึงความเหมาะสมในการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนในแตละสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยโดยใชพื้นฐานของอัตราเงินกู กยศ. และ กรอ. 

3. มหาวิทยาลัยฯ ควรสรางความเขาใจบุคลากรทางการศึกษาในทุกภาคสวน เก่ียวกับปจจัยดานเหตุผล
สวนตัวในเร่ืองของ ผูปกครองไมมีอิทธิพลตอการเลือกเขาศึกษาตอ แตคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือครูแนะแนวผูแนะนํา
ใหเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแหงนี้ รองลงมาคือ มีหลักสูตรและสาขาวิชาตรงตามความตองการของนักเรียน ครูที่
ปรึกษามีสวนเก่ียวของในการเลือกเรียนที่นี่ แตผลกระทบที่เปนปญาหาอยางแทจริงคือรุนพี่มีสวนนอยมากที่จะแนะนํา
ใหเลือกเรียนที่นี้ โดยจากการสอบถามดวยปากรุนพี่บางคนคิดดานลบกับมหาวิทยาลัย โดยไมแนะนําใหนองๆจาก
โรงเรียนเดียวกันมาเรียน จึงควรประชาสัมพันธใหเกิดภาพลักษณที่ดีกับมหาวิทยาลัย โดยใหขอมูลจากความเปนจริง 
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ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนศรีสุวิช 
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
 
SATISFACTION OF THE STUDENT PARENTS WITH THE ADMINISTRATION 
PROCESS OF THE SCHOOL EXECUTIVE DIRECTOR SRISUVICH SCHOOL 
AFFILIATED OF  CHONBURI PROVINCIAL EDUCATION OFFICER  
  
ผูวิจัย   วนาลี  ผิวออนดี  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 

 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรในการวิจัยคือ ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 320 
คน กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจํานวน 175 คน ไดจากการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน เคร่ืองมือที่ใชเปน
แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นของการทดสอบแบบสอบถามทั้งชุดเทากับ 0.92 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test  
สรุปผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล ( X=3.92, SD = 0.62) รองลงมาคือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ( X =3.87, SD = 0.56) และดานที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการบริหารงานงบประมาณ           
(X =3.70, SD = 0.63) 

2. การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดตอเดือน ไมแตกตางกัน โดยผูปกครองนักเรียนตองการใหโรงเรียนจัดระเบียบการจราจรหนาโรงเรียนให
มีความปลอดภัยมากข้ึน 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ , กระบวนการบริหาร , ผูบริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 The purposes of the study were: 1) to determine satisfaction of the student parents 
with the administration process of the school executive director Srisuvich school affiliated 
of Chonburi provincial education officer; and 2) to compare satisfaction of the student 
parents with the administration process of the school executive director Srisuvich school 
affiliated of Chonburi provincial education officer by factor person. The research 
population is Parents of grade 6 students, number 320, a sample group of 175 respondents, 
by using a table Krejcie and Morgan. The instrument used is a questionnaire with 5 
episodes. The reliability of the whole questionnaire test is 0.92. Data analysis is processed 
by computer. Calculate frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
The study found that : 
 1. The opinions of satisfaction of the student parents with the administration process 
of the school executive director Srisuvich school affiliated of Chonburi provincial 
education officer  
overall and each item is at a high level by sorting the average score from descending to the 
following: human management (X=3.92, SD = 0.62), academic management (X=3.87, SD 
= 0.56); and budget allocation management (X=3.70, SD = 0.63). 
 2. Data analysis comparing the level of satisfaction of the student parents with the 
administration process of the school executive director Srisuvich school affiliated of 
Chonburi provincial education officer, classified by gender, age, education level, 
occupation and monthly income not different. The parents of the students want the school 
to organize traffic in front of the school to be safer. 
 
Keywords : Satisfaction , Management of School Administrators, School Administrator  
 
บทนํา 

การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคม
เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ซึ่งเปนการวางรากฐานการพัฒนาชีวิต
ตั้งแตแรกเกิด การศึกษาของมนุษยจะเร่ิมอยางจริงจังก็ตอเมื่อชีวิตไดเกิดข้ึนและจะตองศึกษาอยูตลอดไปจนกวาชีวิต
จะจากโลกนี้ไป การศึกษาจึงมีความสําคัญตอบุคคล สังคม ประเทศชาติ และตอโลกเปนอยางยิ่ง อาจจะกลาวไดวา
ตราบใดที่โลกยังมีมนุษยไมสิ้นสุดการศึกษา โดยเฉพาะปจจุบันรัฐบาลไดใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของคนใหมีขีดความสามารถเต็มศักยภาพ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สําหรับเปนเคร่ืองมือในการกํากับทิศทางการปฏิบัติงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสวนราชการ/หนวยงานในสังกัด โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชเปนกรอบในการดําเนินงาน เพื่อสรางผลผลิต ผลลัพธใหเกิดกับผูเรียนไดอยางมีความสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ไดระบุสาระสําคัญเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนาประเทศไดทั้งมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ         
มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ไดอยางเปนรูปธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 
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การบริหารสถานศึกษามีการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามเกณฑ
มาตรฐาน ไดมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใชหลักการกระจายอํานาจและการวางแผนการศึกษา
อยางมีคุณภาพไดทั่วถึงใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีจิตสํานึกในความเปนไทย อนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีศักยภาพในการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมีพื้นฐานในการศึกษาตอและสามารถ
ประกอบอาชีพ ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ในการบริหารสถานศึกษาไดกําหนดหลักการบริหารเปน 4 งาน 
ไดแก การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ซึ่งผูอํานวยการ
สถานศึกษามีอํานาจหนาทีใ่นการบริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือ
สวนราชการและมีหนาที่ในการประสานงาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนในดานสติปญญา ความรู 
ความสามารถ บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่ดีงาม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  

การบริหารสถานศึกษาเอกชนก็ยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซึ่งสถานศึกษามีความเปนนิติ
บุคคล มีอิสระ มีคณะกรรมการสถานศึกษา มีการกระจายอํานาจในการบริหารทั้งดานการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ทั้งนี้ยึดหลักการมีสวนรวมของผูบริหาร คณะครู 
ผูปกครอง และผูเชี่ยวชาญในชุมชน โดยเฉพาะการมีสวนรวมของผูปกครองและหนาที่การบริหารที่สําคัญ ไดแก 
การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับดูแล และการบริหารงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ (วิโรจน สารรัตนะ, 2552) 

ความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาถือ
วาเปนเปาหมายสูงสุดของความสําเร็จในการดําเนินงาน จะข้ึนอยูกับกลยุทธในการสรางความพึงพอใจใหกับบุคคล
ที่เขามาใชบริหารหรือผูปกครอง เพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจ ซึ่งความพึงพอใจมีความสําคัญตอผู
ใหบริการและผูรับบริการ ประกอบดวย 1)ความสําคัญตอผูใหบริการ สถานศึกษาจําเปนตองคํานึงถึงความพึงพอใจ
ตอการบริการในดานความพึงพอใจของผูรับบริการที่เปนตัวกําหนดคุณลักษณะการบริการ 2)ความสําคัญตอ
ผูรับบริการ ประกอบดวยความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะการนําเสนอการ
บริการที่เหมาะสมจะทําใหผู รับบริการเกิดความพึงพอใจ การบริการใหกับผูปกครองและนักเรียนหลาย ๆ 
สถานการณยอมนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปดวยความพึงพอใจในงานมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานในแตละองคการ (วิจิตร ศรีสะอาน, 2547 : 21)  
 การใหผูปกครองเขามามีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน รวมเสนอแนวทางในการจัดการศึกษานั้นมีผลตอการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาเปนอยางมาก 
เพราะจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและผูปกครองตางก็มุงที่พัฒนานักเรียนเปนสําคัญ กลาวไดวาสิ่งที่
สําคัญที่สุดในชีวิตนักเรียน คือ บานและสถานศึกษา ผูปกครองและสถานศึกษาจําเปนตองปรึกษาหารือและรับทราบ
ปญหาของกันและกัน หาทางรวมมือกันทําใหนักเรียนไดพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ตาม
แนวทางที่ถูกตอง ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักเรียนสูงสุด ความพึงพอใจของผูปกครองเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่มี
ผลตอความสําเร็จของงานใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับตอบสนองตอ
แรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลในแนวทางที่พึงประสงค (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 19) 
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การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนจึงตองคํานึงถึงความพึงพอใจของผูปกครองเปนหลัก ซึ่งผูปกครอง
มักมีการคาดหวังวาสถานศึกษาเอกชนตองเนนเร่ืองวิชาการที่ทันสมัยและมีการบริการที่ดี เนื่องจากผูปกครองตอง
เสียคาใชจายสูง แตกตางจากโรงเรียนภาครัฐผูปกครองจึงสามารถเลือกโรงเรียนที่ตนเองมีความพึงพอใจและ
สถานศึกษาตองมีการตรวจสอบตลอดเวลาวาการดําเนินงานเปนอยางไร ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัด
การศึกษาในสถานศึกษามากนอยเพียงใด เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนเปนธุรกิจดานการศึกษาอยางหนึ่ง จึงมีการ
แขงขันสูง สถานศึกษาจึงตองวางแผนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและเปนที่วางใจของผูปกครอง จึงจะสงบุตร
หลานเขามาเรียนในสถานศึกษา เมื่อมีจํานวนนักเรียนมากข้ึนก็จะสรางความม่ันคง ใหกับธุรกิจไดมากยิ่งข้ึน การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่สรางความมั่นใจแกทุกฝายวาการจัดการศึกษาทุกระดับมี
คุณภาพและจะคงรักษาไวซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงใหมีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดใหมีจํานวนนอยลง กระชับ และสะทอนถึงคุณภาพ
อยางแทจริงเนนการประเมินตามสภาพจริง ไมยุงยาก สรางมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บ
ขอมูล ลดการจัดทําเอกสารที่ใชในการประเมิน รวมทั้งพัฒนาผูประเมินภายในใหมีมาตรฐาน มีความนาเชื่อถือ 
สามารถใหคําชี้แนะและใหคําปรึกษาแกสถานศึกษาไดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ปรับใหมจึงมีจํานวนไมมาก 
แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะเนนการเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไมเพิ่ม
ภาระการจัดทําเอกสารใหสถานศึกษา ปรับกระบวนทัศนในการประเมินที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาบนพื้นฐานบริบท
ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาทุนมนุษยและเปนเปาหมาย
สําคัญที่สุดที่ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายทุกคนในสถานศึกษาตองรับรู และปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุถึง
เปาหมายคือมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาที่เกิดข้ึน (คณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, 2551 : 4) 

นอกจากนี้สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษามีสถานภาพเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา ผูแทนชุมชน และ
ผูทรงคุณวุฒิ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเกชนประเภทสามัญศึกษาจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อํานาจ
หนาที่ในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารและผูรับใบอนุญาตจึงเปลี่ยนแปลงไปดวย การไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จะตองมีการตรวจสอบการใชเงินใหเปนไปตามจุดประสงคของการปฏิรูป
การเรียนรูและการสอน การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน ทําใหมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อการดํารงคุณภาพความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อตอบสนอง นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
สงเสริมกําลังใจใหเอกชนจัดการศึกษาไดกาวหนายิ่งข้ึน (ศรัณย เจียระไน และคณะ, 2558) 

จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
กระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โดยวัดจากมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภายภายในสถานศึกษา ผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําขอมูลไปใชเปน
แนวทางสําหรับนําไปพัฒนาโรงเรียนศรีสุวิชใหมีมาตรฐานและคุณภาพยิ่งข้ึน เหมาะสมสอดคลองกับความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียน และวางแผนการทํางานรวมกันของผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เก่ียวของเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560 - 2564) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) เพื่อนํามาจัดทํากรอบแนวคิดใน
การวิจัยคร้ังนี้ โดยกําหนดไวดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เก่ียวของกับสถานศึกษาไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับความพึง
พอใจตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

2. สามารถนํามาใชในการวางแผนการบริหารงานเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูปกครอง โดยมีการ
บริหารที่มีมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของผูปกครองในชุมชน อันเปนประโยชนโดยตรงตอการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาตอไป 

 

ตัวแปรอิสระ 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. อาชีพ 
 5. รายไดตอเดือน 

ความพึงพอใจของผูปกครองตอกระบวนการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนศรีสุวิช 

สังกัดศึกษาธิการจงัหวัดชลบุรี 
 1. ดานการบริหารงานวชิาการ 
 2. ดานการบริหารงบประมาณ 
 3. ดานการบริหารงานบุคคล 
 4. ดานการบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

ตัวแปรตาม 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ผูวิจัยมีวิธีการวิจัยดังนี ้
1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

งานบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 14) คือ ดานการ
บริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป  
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

2.1 ประชากร คือ ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีสุวิช จํานวน 320 คน ( ที่มา : 
สถิตินักเรียนโรงเรียนศรีสุวิช ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 ) 

2.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีสุวิช จํานวน 175 คน โดย
การเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan 1970 : 670-610)  

2.3 วิธีการสุมตัวอยาง การศึกษาในคร้ังนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายโดยการจับฉลากรายชื่อนักเรียน
เพื่อสอบถามผูปกครองที่จับรายชื่อได จํานวน 175 คน 
3. ตัวแปรที่ศึกษา  

3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 4 ดาน ไดแก ดานกาบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 
4. เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating Seale Questionnaires) 
ประกอบดวย 2 ตอน ดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (Check-List) เพื่อทราบสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิ
เคิรท (Likert, 1976) โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้ 

 คาน้ําหนักคะแนน 5  หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 คาน้ําหนักคะแนน 4  หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 คาน้ําหนักคะแนน 3  หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 คาน้ําหนักคะแนน 2  หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
 คาน้ําหนักคะแนน 1  หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
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4. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยเก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัย 
2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ใหครอบคลุมเนื้อหา 
3. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยขอความอนุเคราะหใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการสราง

เคร่ืองมือวิจัย ชวยตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหา (Validity) และความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability)  
4. วิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือจากการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ 3 คน โดยหาคา IOC (Index of 

Congruence) ไดคาเทากับ 1 ทุกขอ 
5. นําแบบสอบถามตามที่สอดคลองใชไดไปทดสอบ (Tryout) กับผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาป

ที่ 6 โรงเรียนศรีสุวิช จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมใชทําวิจัย แลวนํามาหาความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อใหได
แบบสอบถามที่สมบูรณโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได
คาความเชื่อมั่น เทากับ .920 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรนไปถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

5.2 ผูวิจัยนัดเก็บแบบสอบถามและรวบรวมขอมูลภายใน 30 วัน ดวยตนเอง 
5.3 ตรวจสอบความสมบูรณของคําถามจากผูตอบแบบสอบถาม 
5.4 จัดหมวดหมูของขอมูลเพื่อวิเคราะหตอไป 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
6.1 วิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลโดยใชคารอยละ (Percentage)  
6.2 วิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหารโรงเรียนศรีสุวิช 

สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
เกณฑการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชเกณฑในการแปลผลของเบส (Best, 1970) 

 คาเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความวา ความพึงพอใจอยูในระดับในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวา ความพึงพอใจอยูในระดับในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวา ความพึงพอใจอยูในระดับในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวา ความพึงพอใจอยูในระดับในระดับนอยที่สุด 
6.3 วิเคราะหความแตกตางความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ ใชการทดสอบคาที (t-test) และ
จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Anova Analysis)  
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ผล / สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหาร ของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการบริหารงานทั่วไป และดานการบริหารงานงบประมาณ ดังตารางที่ 1 
  เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอกระบวนการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ดานการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยครูผูสอนมีความเอาใจใสดานการเรียน
การสอนและดูแลนักเรียนเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนโดยใชวิธีที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียน และการใหคําปรึกษาการแกไขขอบกพรองและพัฒนา
ตนเอง ใหคําปรึกษาการศึกษาตอและการประกอบอาชีพตอนักเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  

 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ตอกระบวนการบริหาร ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ในภาพรวม 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ( X ) SD ระดับ 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ  
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 
3. ดานการบริหารงานบุคคล   
4. ดานการบริหารงานทั่วไป 

3.87 
3.70 
3.92 
3.79 

0.56 
0.63 
0.62 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.82 0.57 มาก 
 
  1.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอกระบวนการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ดานการบริหารงานงบประมาณ โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอโดย สถานศึกษามีการศึกษา 
วิเคราะห การจัดและพัฒนาการศึกษาในการจัดสรรงบประมาณตามกรอบทิศทางของศึกษาธิการจังหวัดและความ
ตองการของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการ
สอน และการจัดระบบสวัสดิการแกนักเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  

  1.3 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอกระบวนการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ดานการบริหารงานงบประมาณ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยครูมีบุคลิกที่ดี ยิ้มแยมแจมใส 
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กิริยาวาจาสุภาพและแตงกายเรียบรอย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ครูเปนผูมีความประพฤติเหมาะสมกับ
อาชีพครูและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในสังคม และสถานศึกษาวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคนให
เหมาะสมกับภารกิจของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  

 1.4 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอกระบวนการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยการจัดหาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อใหบริการงานทางการศึกษาดานตางๆของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือ การจัดบริการดาน
สุขภาพอนามัย และการจัดบริการดานสุขาภิบาล เชน หองน้ํา หองสวม น้ําดื่มที่สะอาด มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  

2. ผูปกครองนักเรียนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 2 – 6 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอกระบวนการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ 
เพศ n ( X ) SD t Sig 
ชาย 55 3.73 0.42 1.398 0.164 
หญิง 120 3.86 0.62 

  
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอกระบวนการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จําแนกตามอายุ 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวางกลุม 2 0.518 0.259 0.804 0.449 
ภายในกลุม 172 55.399 0.322   

รวม 174 55.917    
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอกระบวนการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จําแนกตามระดับ
การศึกษา 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวางกลุม 2 0.197 0.099 0.305 0.738 
ภายในกลุม 172 55.720 0.324   

รวม 174 55.917    
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอกระบวนการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จําแนกตามอาชีพ 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ระหวางกลุม 4 1.066 0.267 0.826 0.510 
ภายในกลุม 170 54.851 0.323   

รวม 174 55.917    
 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอกระบวนการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จําแนกตามรายได
ตอเดือน 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวางกลุม 5 0.709 0.142 0.434 0.824 
ภายในกลุม 169 55.208 0.327   

รวม 174 55.917    
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี พบวาประเด็นที่นาสนใจที่ควรนํามาอภิปรายมีดังนี้ 
 1. ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการบริหารงานทั่วไป และดานการบริหารงานงบประมาณ สอดคลองกับงานวิจัยของบุญสง ศรีสายัณห (2557 : 
บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนบานปาบง สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานโรงเรียนบานปาบงอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานกิจการนักเรียน ดาน
บุคลากร ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่ ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และดานความสัมพันธกับชุมชนและเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน ดานวิชาการพบวา ผูปกครองพึงพอใจมากที่สุด โรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผลอยาง
ถูกตองแลวแจงผลการเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบทุกภาคเรียน ดานบุคลากรพบวา ผูปกครองพึงพอใจมาก
ที่สุด คณะครูมีมารยาทและความประพฤติอันเปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียน ดานธุรการ การเงินและพัสดุ พบวา 
ผูปกครองพึงพอใจมากที่สุด มีการตอนรับผูมาติดตอราชการกับทางโรงเรียนเปนอยางดี ดานกิจการนักเรียน พบวา 
ผูปกครองพึงพอใจมากที่สุดจัดใหมีบริการอาหารกลางวันฟรีแกนักเรียนที่ดอยโอกาส ดานอาคารสถานที่ พบวา 
ผูปกครองพึงพอใจมากที่สุด จัดบริการใหมีหองปฏิบัติการตางๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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เชน หองวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา เปนตน และดานความสัมพันธกับชุมชนมีสวนรวมในการสราง
โรงเรียนใหปลอดจากปญหาอบายมุขและความรุนแรง เชน ยาเสพติด การพนัน การขมขู เปนตน 2) แนวทางการ
สรางความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียนบานปาบงพบวา ผูปกครองพึงพอใจกับแนวทางการบริหารงานของ
โรงเรียนทั้ง 6 ดานที่ผานมาโดยเนนทางโรงเรียนใหความสําคัญกับงานวิชาการเปนอันดับแรก สอดคลองกับงานวิจัย
ของวารุณี ภาชนนท (2557 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม
ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานบุคลากรและบริหารจัดการ ดานวิชาการและ
กิจกรรมหลักสูตร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมของชุมชน เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากรและบริหารจัดการ ผูปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุดที่ผูดูแลเด็กมี
ความสัมพันธที่ดีกับเด็ก มีการดูแลเอาใจใสเด็กอยางทั่วถึง ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร พบวา ผูปกครองมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผูดูแลเด็กมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพราะทาง
องคการบริหารสวนตําบลไดใหผูดูแลเด็กทําแผนการสอน และมีการนิเทศการสอนอยางตอเนื่อง ดานอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ที่ตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมและปลอดภัยเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูใกลชิดกับผูปกครอง ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก
ชุมชน พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผูปกครองไดทราบขาวสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนประจํา 
มีการประชาสัมพันธงานกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับงานวิจัยของอรรถพร 
อรรถวิชัย (2557 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการใหบริการของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สถานพินิจฯ โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด คือดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานอาคารสถานที่ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

2. ผูปกครองนักเรียนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของเจริญศรี พันป 
(2560 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมคุณธรรมและการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรม
คุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูกับตามความพึงพอใจของครู พบวา ในภาพรวมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน 5) เมื่อเปรียบเทียบระหวางการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่มี
พฤติกรรมคุณธรรมกลุมสูงกับผูบริหารโรงเรียนที่มีพฤติกรรมคุณธรรมกลุมต่ํา พบวา ในภาพรวมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกงาน คือ งานอาคารสถานที่ งานบุคลากร งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน งาน
ธุรการและการเงิน งานวิชาการและงานกิจการนักเรียน และ 6) พฤติกรรมคุณธรรมและการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
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พบวา พฤติกรรมคุณธรรมทุกดานและการบริหารงานทุกงานมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของสุพจน ศรนารายณ (2558: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัด
สมุทรสาคร จําแนกตามสถานภาพของผูปกครอง ทั้งในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน การจําแนกตาม
สถานภาพดานวุฒิการศึกษา ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 
มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งในภาพรวมและ
รายดาน ไมแตกตางกัน การจําแนกตามสถานภาพดานอาชีพ ผูปกครองที่ประกอบอาชีพ รับราชการ เกษตรกร 
รับจาง ธุรกิจสวนตัว และ อาชีพอ่ืนๆ มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน การจําแนกตามสถานภาพดานรายได ผูปกครองที่มี 
รายไดต่ํากวา 8,000 บาท รายไดระหวาง 8,001–12,000 บาท และ มากกวา 12,000 บาท มีความพึงพอใจตอการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 1. เนื่องจากเวลาโรงเรียนเลิกมีการจราจรที่หนาแนนโรงเรียนควรสรางสะพานลอยเพื่อใหนักเรียนขาม
ถนนอยางปลอดภัย 
 2. ควรเพิ่มที่จอดรถเนื่องจากที่จอดรถมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอความตองการ 
 3. ควรเพิ่มเมนูสุขภาพใหกับนักเรียน และปรับราคาอาหารใหมีความเหมาะสม 
 4. การเรียนพิเศษควรเปนไปดวยความสมัครใจ เนื่องจากนักเรียนบางคนเรียนพิเศษนอกโรงเรียนอยูแลว 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกชั้นปตอกระบวนการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสวุิช สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เพื่อการพัฒนาการบริหารงานใหตรง
ตามความตองการของผูปกครอง 
  2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนศรีสุวิช สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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การศึกษาความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
STUDY OF NEED TRAINING THROUGH A NETWORK FOR VOCATIONAL 
TEACHERS PHUKET OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION  
  
ผูวิจัย   วรลักษณ  เจียมพิจิตรกุล  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ 

 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดภูเก็ต สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) เปรียบเทียบความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรใน
การวิจัยคือ ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จํานวน 235 คน ไดกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 169 คน โดย
การเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันของ
การทดสอบแบบสอบถามทั้งชุดเทากับ 0.941 การวิเคราะหขอมูลจะทําการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
คํานวณหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบที และคาทดสอบเอฟ 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดาน
วัตถุประสงคการฝกอบรมผานเครือขาย รองลงมาคือ ดานวิธีการปฏิสัมพันธผานเครือขาย และดานที่คาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ ดานผูดําเนินการฝกอบรม (วิทยากร)  
 2. การเปรียบเทียบระดับความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนง ประสบการณสอน 
และระดับชั้นที่สอน ไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ความตองการ การฝกอบรมผานเครือขายครู อาชีวศึกษา 
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ABSTRACT 
 The purposes of the study were: 1) to determine need training through a network for 
vocational teachers Phuket of vocational education commission; and 2) to compare need 
training through a network for vocational teachers Phuket of vocational education 
commission by factor person. The research population is teachers Phuket of vocational 
education commission, number 235, a sample group of 169 respondents, randomly selected 
from the population by specifying the size of the sample group by using a table Krejcie and 
Morgan. The instrument used is a questionnaire with 5 episodes. The reliability of the 
whole questionnaire test is 0.941. Data analysis is processed by computer. Calculate 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
The study found that : 
 1. The need training through a network for vocational teachers Phuket of vocational 
education commission overall and each item is at a high level by sorting the average score 
from descending to the following: objectives of training through the network , method of 
network interaction and training operators (speakers)  
 2. Data analysis comparing the level of need training through a network for 
vocational teachers Phuket of vocational education commission, classified by gender, age, 
education level, position, teaching experience and the level of teaching not different. 
 
Keywords : Need , Training Through a Network , Vocational 
 

บทนํา 
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา ตามจุดประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

เปนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนที่ตองสรางองคความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเองการฝกทักษะอาชีพโดย
การแสวงหาประสบการณจากสถาน ประกอบการ และการสรางสรรคงานอาชีพจากเครือขายการเรียนรูอ่ืน เชน 
บาน สถานศึกษา สังคมโลกปจจุบัน ซึ่งเปนผลใหการเรียนรูดานอาชีวะของผูเรียนนั้นไมสามารถจํากัดเฉพาะใน
หองเรียนได ผูสอนตองแนะนําใหผูเรียนใหรูจักแสวงหาและตองเรียนรูจากสภาพความเปนจริงทั้งสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ สภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งการเรียนรูที่ตองอาศัยขอมูล ขาวสารจาก
เทคโนโลยีทุก ๆ ประเภท ซึ่งภารกิจหลักของอาชีวศึกษานั้น เนนการผลิตกําลังคนระดับชางฝมือ ระดับชางเทคนิค 
และ ระดับเทคโนโลยี โดยเนนใหมีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมฐานความรู 
(Knowledge based Social) เพื่อการพัฒนาประเทศ ตระหนักในความสําคัญของการสรางคุณภาพ โอกาส ความ
รวมมือ และขับเคลื่อนใหการอาชีวศึกษามีความพรอมรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา พ.ศ.2558 มุงเนนการผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งปริมาณ และคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะฝมือ เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ สอดคลอง
กับความตองการกําลังคนดานอาชีวศึกษา ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เนนการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 
(ปวส.) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ ตอบสนองความตองการกําลังคนในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชกรรม / บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชา
เกษตรกรรม ประเภทวิชา ประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอและประเภท
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วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนผูเรียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2546 : 16) 

การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาในปจจุบันมุงไปที่การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทันตอเทคโนโลยี เพื่อที่จะ
นําสิ่งที่ไดเรียนรูไปพัฒนาเปนอาชีพเมื่อจบการศึกษาออกไป ดังนั้น จึงใหความสําคัญตอครูผูสอน ซึ่งเปนทรัพยากร
บุคคลเปนอยางมาก เพราะถาองคกรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม สามารถ
ถายทอดเนื้อหาความรูไดดี ยอมสามารถ นําพาองคกรไปสูความสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตองการโดยยั่งยืน ครูจึง
เปนทรัพยากรบุคคลที่วิทยาลัยฯ ใหความสําคัญและตองการพัฒนาใหเปนทั้งคนดีและคนเกงอยูตลอดเวลา ดาน
ทรัพยากรบคุคลระดับอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน 
ไมวาจะเปนผูเรียน หรือครูผูสอน วิทยาลัยคํานึงถึงศักยภาพของครู ไมวาจะเปนภาพลักษณ หรือศักยภาพของครู 
ซึ่งครูทุกคนตองมีการพัฒนาความรู พัฒนาตนเอง วิทยาลัยฯ จะสงเสริมใหครูทุกคน เพิ่มเติมความรูในการจัดการ
เรียนการสอนอยูสม่ําเสมอ ครูทุกคนตองตระหนักถึงภาระหนาที่ของตนที่จะตองพัฒนาผูเรียนใหครบทุกดาน ไมวา
จะเปนการพัฒนาความรูความสามารถในดานวิชาการ หรือดานวิชาชีพ ตลอดถึงครูยังตองสรางผูเรียนใหมี 
คุณธรรม จริยธรรม หรือมีการอบรมบมนิสัย รวมทั้งครูตองเปนแบบอยางที่ดีงาม และดานการฝกอบรมบุคลากร
ระดับอาชีวศึกษา การฝกอบรมครูอาชีวศึกษา ใหความสําคัญกับการดําเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) มีการดําเนินการพัฒนาและฝกอบรมครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ 2552 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ
คุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา และสงเสริมและพัฒนาบคุลากร
อาชีวศึกษาในดานการฝกอบรมครูอาชีวศึกษา ใหเปนมืออาชีพและทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อให
เห็นถึงการนําความรูและทักษะตามจุดมุงหมายของการพัฒนาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551: 31)   

การพัฒนาความรูใหครูอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยมีการฝกอบรม ซึ่งรูปแบบของการ
ฝกอบรมมีหลายรูปแบบดวยกัน มีการฝกอบรมโดยการเชิญวิทยากรจากบุคคลภายนอกมาใหความรู ซึ่งการ
ถายทอดความรูบางคร้ังก็มาจากเอกสาร ตํารา สื่อการสอน และวิธีการที่นํามาใช ก็จะเปนการบรรยาย ฉายแผนใส 
แบงกลุม ใหใบงาน นําประเด็นตาง ๆ มานําเสนอ หรือเปนการบรรยายประกอบสไลดคอมพิวเตอร หรือการสงเสริม
ใหครูเขารวมการฝกอบรมภายนอกวิทยาลัยฯ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลครูอาชีวศึกษา มีความสําคัญเพิ่มมากข้ึน เพราะถาหากการบริหารทรัพยากร
บุคคลเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางใด ก็ยอมเปนตัวชี้วัดสงผลใหเห็นวาบุคลากรมีการพัฒนาไปเชนไร และยังเปน
ตัวชี้วัดขององคกร วาครูมีคุณภาพแคไหน ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาอาชีวศึกษาเนนกระบวนการในการพัฒนาครู ใหครู
เปนทรัพยากรบุคคลที่ตองมีความรู มีทักษะ ประสบการณและเจตคติ และสามารถพัฒนาตนเองใหทันเทคโนโลยีใน
ปจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2546 : 25) ดังนั้น ครูผูสอนจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม 
ใหสอดคลองกับกระบวนการศึกษาที่เปลี่ยนไป ครูตองใฝรู แสวงหา สาระเนื้อหาใหมๆ ครูผูสอนตองพัฒนาสื่อการ
สอน นวัตกรรมการเรียนรูรูปแบบใหม ที่สําคัญ ครูผูสอนตองเขาใจ ตองเรียนรู และใชเทคโนโลยีสารสนเทศนํามา
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ประยุกตใชรวมกับการจัดการศึกษาไดอยางผสมผสานอีกดวยแตความเปนจริงแลว ยังมีครูผูสอนอีกมาก ที่ไม
ยอมรับกระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมสามารถ กาวตามหรือมีความรูเพียงพอในการเขาถึง รวมถึงตาม
ทันการเรียนรูของผูเรียนได ทําใหไมสามารถเฝาระวัง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 2555 : 36) 

สภาพปญหาที่เกิดข้ึนดานการฝกอบรมบุคลากรระดับอาชีวศึกษา กลาวคือ จากการที่ไดสงเสริมใหครูเขา
รับการฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูในดานตาง ๆ เพื่อครูจะไดพัฒนาความรู และพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพและ
ถายทอดความรูใหแกผูเรียนไดเกิดประโยชนสูงสุด และที่ผานมาการฝกอบรมใหครูยังไมบรรลุผลสําเร็จคือ          
1) ปญหาที่ครูตองทิ้งการสอนในชั้นเรียนเพื่อรับการฝกอบรม ทําใหครูไมไดสอน และใหความรูไดอยางเต็มเวลา          
2) ปญหาครูไมมีเวลาในการเขารับการฝกอบรม เพราะบางคร้ังระยะเวลาในการเขารับการฝกอบรมแตละโครงการ 
มีระยะเวลานาน ซึ่งครูบางคนติดภาระงานสอน ทําใหครูตองเสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง 3) ปญหาครูไมเขาใจใน
เร่ืองที่เขารับการฝกอบรม เพราะการฝกอบรมบางคร้ังใชเวลาสั้น ๆ เมื่อครูไมเขาใจก็ไมสามารถทบทวนบทเรียน
ใหมได ซึ่งครูบางคนอยางที่จะเขารับการฝกอบรมในเร่ืองเดียวกัน หลาย ๆ คร้ัง แตก็ไมมีโอกาส 4) ปญหาของการ
จัดฝกอบรมใหครู ทําไดไมทั่วถึง การพัฒนาบุคลากรไมตรงตามเปาหมาย ไมตรงกับความตองการของครู และ          
5) ปญหาของการติดตามผล เมื่อครูเขารับการฝกอบรมเสร็จสิ้น ไมมีการติดตามผลการฝกอบรมของครูวาเขาใจ
เร่ืองที่เขารับการฝกอบรมหรือไม หรือครูไดนําไปใชมากนอยเพียงใด และเกิดประโยชนกับครูหรือไม ดังนั้นจาก
สภาพปญหาที่กลาวมา ทําใหมีผลตอการจัดการเรียนการสอนของครูเปนอยางมาก ครูไมสามารถเขารับการ
ฝกอบรมไดอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจจะทําใหประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองของครูลดลง และทําใหประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนของครูลดลงอีกดวย 

การพัฒนาครูเปนการดําเนนิงานที่อาชีวศึกษาพยายามจะสรางเสริมความรู ทักษะ ความสามารถใหบงัเกิด
สมรรถนะที่จําเปนและมีความสําคัญตอวิชาชีพ การพัฒนาครูเปนงานที่ตองกระทําอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพราะ
การพัฒนาครูจะชวยพัฒนาคุณภาพและวิธีการทํางานของครู ชวยประหยัดเวลาและลดความสูญเปลา ทําใหรูงาน
และทํางานไดรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ทําใหครูกาวทันความเปลี่ยนแปลงใหมๆอยูเสมอโดยเฉพาะในยุคสังคมแหง
การเรียนรูที่มีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ซึ่งในการพัฒนาครูนั้นตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ 
ตอเนื่อง มีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของการพัฒนา โดยการที่จะพัฒนาครูใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาวขางตน สิ่งสําคัญคือครูตองมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการ แนวทางและทฤษฎีการเรียนรูที่สอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูในยุคปจจุบัน ตลอดจนสามารถนําหลักการและทฤษฎีดังกลาวไปเปนพื้นฐานในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ เกิด
คุณลักษณะตามที่ประเทศชาติและสังคมโลกตองการ 

จากสภาพปญหาการฝกอบรมของครูอาชีวศึกษา ที่ไดกลาวมานั้น ทําใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ทราบถึงปญหาที่ควรจะดําเนินการแกปญหา เพื่อใหการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูของครูมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และทําใหผูเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่ ซึ่งวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการแกปญหาดังนี้ คือ การพัฒนา
ศักยภาพของครูอาชีวศึกษา ในการฝกอบรมนั้น สามารถทําไดโดยการจัดการฝกอบรมที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ การฝกอบรมในสังคมยุคขาวสารที่ไรพรมแดน และแวดลอมไปดวยปจจัยในสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีแนวโนมทําใหการฝกอบรมแบบเกาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการฝกอบรมมีการพัฒนา
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ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการจัดการ ตลอดจนเทคนิควิธีการใหม ๆ เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการปรับปรุงการ
จัดการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ ประหยัด และตอบสนองวัตถุประสงคของการฝกอบรมไดอยางแทจริง ดังนั้นการ
ฝกอบรมที่สามารถตอบสนองการเรียนรูของครูไดเปนอยางดี คือ การฝกอบรมที่ใหครูเขารับการฝกอบรมเรียนรูดวย
ตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) และสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา รวมกับการนําไปใชที่มีประสิทธิภาพ
และการออกแบบการฝกอบรมที่เหมาะสมกับครูแตละคน จะสามารถทําใหครูเกิดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โดย
การเรียนรูดวยตนเองจะเปนการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

จากขอมูลสภาพปญหา และความพยายามในการแกปญหาที่ผานมา ไมวาจะเปนการดําเนินการจัด
ฝกอบรมใหครู โดยเนนเอกสารตํารา มีระยะเวลาที่นาน ทําใหครูตองละทิ้งการสอน และปญหาการติดตามผลของผู
เขารับการฝกอบรม ไมมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง ทําใหผูวิจัยเกิดแนวคิดในการพัฒนาแบบจําลองการฝกอบรม
ผานเครือขาย สําหรับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นควร
ที่จะพัฒนาแบบจําลองการฝกอบรมผานเครือขาย สําหรับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เพื่อไดนําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการแกไขปญหา และพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐานการ
เรียนรูตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแนวคิดของมอนถ่ิน นพคุณ (2557 : 4 ) แลวนํามาสังเคราะหเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
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ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการจัดการฝกอบรมใหกับครูอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. นําผลการศึกษามาเปนแนวทางการสงเสริมและพัฒนาความรูใหกับครูอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูวิจัยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จํานวน 4 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง รวมจํานวน 235 คน 
ประกอบดวย ขาราชการ 185 คน พนักงานราชการ 10 คน ครูพิเศษสอน จํานวน 40 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จํานวน 4 วิทยาลัยฯ ไดแก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยการเปดตาราง
ของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610) จํานวน 169 คน ประกอบดวย ขาราชการ 123 คน 
พนักงานราชการ 10 คน ครูพิเศษสอน 36 คน รวม 169 คน  

ตัวแปรอิสระ 
(Independent variable) 

ขอมูลสวนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. วุฒิการศึกษาสูงสดุ 
 4. ตําแหนง 
 5. ประสบการณสอน 
 6. ระดับชั้นทีส่อน 
 

ความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู 
 1. ดานวัตถุประสงคการฝกอบรมผานเครือขาย 
 2. ดานผูดาํเนินการฝกอบรม (วิทยากร) 
 3. ดานสื่อประกอบการฝกอบรมที่ตองการผาน 
 ระบบเครือขาย 
 4. ดานวิธีการปฏิสัมพันธผานเครือขาย 
 5. ดานสภาพแวดลอม/เทคโนโลยีสนบัสนุน 
 6. ดานลักษณะการจัดฝกอบรมบนเว็บ 
 7. ดานระยะเวลาการจัดฝกอบรม  
 8. ดานระยะเวลาในการประเมินและติดตามผล 
 
 

 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent variable) 
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating Seale Questionnaires) 

ประกอบดวย 2 ตอน ดังตอไปนี้ 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

(Check-List) เพื่อทราบสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตและการฝกอบรมผานเครือขายของครู 

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check-
List) เพื่อทราบสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert, 
1976) โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้ 

คาน้ําหนักคะแนน 5  หมายความวา  มีความตองการอยูในระดับมากที่สุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4  หมายความวา  มีความตองการอยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3  หมายความวา  มีความตองการอยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2  หมายความวา  มีความตองการอยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1  หมายความวา  มีความตองการอยูในระดับนอยที่สุด 
ตอนที่ 4 เปนขอเสนอแนะ เปนขอคําถามปลายเปด  

3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยเก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัย 
2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหครอบคลุมเนื้อหา 
3.นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยขอความอนุเคราะหใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการสราง

เคร่ืองมือวิจัย ชวยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) และความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability)  
4. วิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือจากการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ 3 คน โดยหาคา IOC (Index of 

Congruence) ไดคาเทากับ 1 ทุกขอ 
5. นําแบบสอบถามตามที่สอดคลองใชไดไปทดสอบ (Tryout) กับครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมใชทําวิจัย แลวนํามาหาความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อใหได
แบบสอบถามที่สมบูรณโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1990: 81) 
ซึ่งจากการทดสอบสถิติหาความเชื่อมั่นของแบบสํารวจไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .941 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรนไปถึง

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. ผูวิจัยนัดเก็บแบบสอบถามและรวบรวมขอมูลภายใน 30 วัน ดวยตนเอง 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําถามจากผูตอบแบบสอบถาม 
4. จดัหมวดหมูของขอมูลเพื่อวิเคราะหตอไป 
เกณฑการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชเกณฑในการแปลผลของเบส (Best, 1977) 

 คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความวา ความตองการอยูในระดับมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความวา ความตองการอยูในระดับในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวา ความตองการอยูในระดับในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวา ความตองการอยูในระดับในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวา ความตองการอยูในระดับในระดับนอยที่สุด 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลโดยใชคาความถ่ี และรอยละ  
2. วิเคราะหพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตและการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชคาความถ่ี และรอยละ  
3. วิเคราะหความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
4. วิเคราะหความแตกตางความตองการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษาสูงสุดใชการทดสอบคาที (t-test) และ
จําแนกตาม อายุ ตําแหนง ประสบการณสอน และระดับชั้นที่สอน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว         
(One Way Anova Analysis)  
 
ผล / สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ดานวัตถุประสงคการฝกอบรมผานเครือขาย รองลงมาคือ ดานวิธีการปฏิสัมพันธผานเครือขาย และ
ดานที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานผูดําเนินการฝกอบรม (วิทยากร) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวม 

ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู  ( X ) SD ระดับ 
1. ดานวัตถุประสงคการฝกอบรมผานเครือขาย  
2. ดานผูดําเนินการฝกอบรม (วิทยากร) 
3. ดานสื่อประกอบการฝกอบรมที่ตองการผานระบบเครือขาย 
4. ดานวิธีการปฏิสัมพันธผานเครือขาย 

4.23 
4.03 
4.07 
4.18 

0.36 
0.35 
0.31 
0.33 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

5. ดานสภาพแวดลอม/เทคโนโลยีสนับสนุน 
6. ดานลักษณะการจัดฝกอบรมบนเว็บ 
7. ดานระยะเวลาการจัดฝกอบรม   
8. ดานระยะเวลาในการประเมินและติดตามผล 

4.15 
4.11 
4.16 
4.10 

0.34 
0.36 
0.50 
0.34 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.13 0.16 มาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.1 ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานวัตถุประสงคการฝกอบรมผานเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ เพื่อใหครูอาชีวศึกษามีความรูพื้นฐาน และสามารถนําไป
ประยุกตใชกับการเรียนการสอนได รองลงมาคือ เพื่อใหครูอาชีวศึกษาสามารถใชสื่อไดอยางเหมาะสม และขอที่
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เพื่อใหครูอาชีวศึกษาใชเทคนิคใหม ๆ ในการจัดการเรียนรู 
   1.2 ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานผูดําเนินการฝกอบรม (วิทยากร) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีความรูความชํานาญเก่ียวกับการฝกอบรมผานเครือขาย รองลงมาคือ 
ประสบการณในการฝกอบรมผานเครือขาย และขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สามารถจัดกิจกรรมการฝกอบรมผานเว็บ
ไดหลากหลาย  
  1.3 ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานสื่อประกอบการฝกอบรมที่ตองการผานระบบเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ หนังสือ ตํารา ที่สามารถ download ได (E-book) 
รองลงมาคือ ภาพเคลื่อนไหวประกอบบทเรียน (Animation) เชน Flash, Gif Animation และขอที่คาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ เครือขายสังคมออนไลน (social network)  
  1.4 ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานวิธีการปฏิสัมพันธผานเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) รองลงมาคือ การนําเสนอ
เนื้อหาและถายทอดสด (Web conference) และขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การพูดคุยสนทนาผานโปรแกรม            
(เชน MSN, ICQ, Net Meeting)  
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  1.5 ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานสภาพแวดลอม/เทคโนโลยีสนับสนุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณในการสื่อสารผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตไดมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ มีการจัดกลุมสนทนาและจัดกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติ และขอที่คาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ มีเว็บไซตที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู  
  16. ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานลักษณะการจัดฝกอบรมบนเว็บ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การศึกษาดวยตนเอง รองลงมาคือ การศึกษาดวยตนเองและกลุมยอย 
และขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การศึกษาเปนกลุมยอย (2-3 คน)  
  1.7 ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานระยะเวลาการจัดฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ระยะสั้น (1-2 เดือน) และรองลงมาคือ ระยะยาว (3-4 เดือน)  
  1.8 ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานระยะเวลาในการประเมินและติดตามผลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ควรประเมินผลระหวางการฝกอบรม รองลงมาคือ          
ควรประเมินหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว 1 เดือน และ 3 เดือน ตามลําดับ และขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ            
ควรประเมินผลทุกชวง ทั้งกอนการฝกอบรม ระหวางการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม  

2. ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน 
มีความตองการการฝกอบรมผานเครือขาย ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวาประเด็นที่นาสนใจที่ควรนํามาอภิปรายมีดังนี้ 
 1. ความตองการการฝกอบรมผานเครือขายของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากการฝกอบรมผานเครือขายของครูเปน
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใหกับครูอาชีวะไดเปนอยางดี อีกทั้งสรางความสะดวกในการเรียนรูและ
นําไปใชพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไดเปนอยางดี จึงทําใหการฝกอบรมผานเครือขายของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของบารเนย 
(Barney, 1998 : 147-156) ทําการวิจัยเร่ือง ไฮเปอรมีเดีย กรณีศึกษาของการเรียนการสอนผานเครือขาย            
ไดศึกษากิจกรรมการเรียนที่เปนที่สนใจมากที่สุดในเวิลดไวดเว็บโดยธรรมชาติของเว็บนั้นมีการปฏิสัมพันธโตตอบกัน
ได ศึกษาโดยการเตรียมนักศึกษากับโอกาสที่จะใหความสะดวกในการศึกษาผานเครือขาย และสนับสนุนนักศึกษา
ในการใชทักษะการตัดสินใจ ซึ่งมีการอธิบายถึงการพัฒนากระบวนการ หนวยการสรุปของนักศึกษา การออกแบบ
การสอน และความเชี่ยวชาญของเนื้อหา วิธีการเปนแบบกรณีศึกษา กระบวนการคนพบ พบวา การเรียนการสอน
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ผานเครือขายมีประโยชนเกิดความสะดวกตอกิจกรรมการเรียนรูของนักศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรา 
พัฒนาศิริรักษ (2554) ทําการวิจัยเร่ือง การฝกอบรมบนเว็บเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรเอกชน 
ผลการวิจัยพบวา องคกรเอกชนไดนํารูปแบบการฝกอบรมบนเว็บมาใชเพื่อการนําไปใชเพื่อสอนงาน การฝกอบรม 
การเรียนรูดวยตนเอง เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดฝกอบรมใหกับพนักงาน และเพื่อการใหขอมูลดานการ
ดําเนินธุรกิจขององคกร โดยใชชื่อวา E-Learning ซึ่งบทเรียนมีลักษณะการสรางโปรแกรม 2 ลักษณะ คือ การนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมมาข้ึนเว็บ และการสราง พัฒนา โปรแกรมการฝกอบรมบนเว็บข้ึนใหม ผูมีหนาที่
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมบนเว็บ คือ ฝายทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนผูสรรหา 
คัดเลือกเนื้อหาวิชาตาง ๆ และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูสรางโปรแกรมการฝกอบรมบนเว็บ ปญหาสําคัญของ
การฝกอบรมบนเว็บ คือ ปญหาดานความลาชาของโปรแกรมที่ตองใชเวลานานมากในการเขาศึกษาบทเรียน ปญหา
พนักงานไมมีเวลาในการเขาศึกษาบทเรียน เนื่องจากบทเรียนยังไมมีความอิสระในดานของสถานที่ในการเขา
ฝกอบรม และปญหาการขาดกระบวนการในการบริหารจัดการฝกอบรมบนเว็บที่เปนระบบ แนวโนมการฝกอบรม
บนเว็บในอนาคต พบวาองคกรมีแนวโนมในการนําการฝกอบรมบนเว็บมาใชในองคกรมากข้ึน และบทเรียนจะมี
ความเปนอิสระทางดานเวลา และสถานที่ในการฝกอบรม รูปแบบของบทเรียนจะมีความเปนสื่อประสมมากข้ึน เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียนมากข้ึน รวมถึงจะมีการประเมินผลการเรียนรูและเชื่อมโยงผลการฝกอบรมบนเว็บเขา
กับระบบสารสนเทศขององคกร และสอดคลองกับงานวิจัยของประภาพร ธุวะบุติ (2554) ทําวิจัยเร่ือง การเรียนรู
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร พบวา การเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกสใน
องคกร เทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การบริหารขอมูลในองคกร ซึ่งปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการเรียนรู
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร คือ วิสัยทัศนขององคกร โครงสรางองคกร 
การบริหารทรัพยากรมนุษย โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและตัวพนักงาน และมีขอจํากัด คือ เวลา การใช
ภาษาอังกฤษ ลักษณะขอมูล และความทันสมัยของขอมูล การนําการฝกอบรมบนเว็บมาใชในองคกรจึงควรที่จะ
พิจารณาในประเด็นที่เปนขอจํากัด โดยเฉพาะเร่ืองของเวลา ซึ่งองคกรควรมีการออกแบบบทเรียนการฝกอบรมบน
เว็บโดยใหมีความเปนอิสระในดานของเวลาและสถานที่ในการฝกอบรม เพื่อชวยลดปญหาดังกลาวลง นอกจากนี้
การพิจารณาปจจัยในดานของผูเรียนก็เปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากผูเขาเรียนในแตละหลักสูตรมีความสามารถแตกตาง
กัน ผูออกแบบจึงควรสรางหลักสูตรที่รองรับความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ การปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา ก็เปนสิ่งสําคัญ ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอบทเรียนแตละหลักสูตร และควรติดตาม
แนวคิดใหม ๆ ในแตละชวงเวลา เพื่อทําการปรับบทเรียนใหสอดคลองกับแนวคิดใหมเหลานั้น เพื่อพัฒนาผูเรียนให
ทันตามแนวคิดใหม ๆ เสมอ 

2. ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน 
มีความตองการการฝกอบรมผานเครือขาย ไมแตกตางกัน เนื่องจากพื้นฐานของความตองการการฝกอบรมผาน
เครือขายมุงหมายในการพฒันาตนเองของครู และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู
มากข้ึน ดังนั้น ปจจัยสวนบุคคลจึงไมมีผลตอความตองการของครูเพราะครูลวนมีจุดมุงหมายในการพัฒนาตนเอง
และเพิ่มพูนความรูใหกับนักเรียนเหมือนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของโฮเวล (Howell, 2001) ทําการวิจัยเร่ือง 
รูปแบบกระบวนการของพฤติกรรมผูเรียนและการนัดพบ ระหวางการฝกอบรมผานเครือขาย ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้
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ผูวิจัยไดกลาววาการฝกอบรมผานเครือขาย (WBT) เปนการฝกอบรมในรูปแบบใหมที่มีขอดีหลายประการในกร
นํามาใชในองคกร อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญคือความเขาใจถึงอิทธิพลของการใช WBT วามีผลตอกระบวนการเรียนรู
รายบุคคลอยางไร การศึกษาคร้ังนี้ คือ โมเดลของงานวิจัย ที่ถูกออกแบบข้ึนและใชทดสอบเพื่อวัดถึงพฤติกรรมและ
การนัดพบซึ่งกระทําโดยผูเรียนระหวางการเขาอบรมคอรส WBT คร้ังนี้ ขอสรุปจากการวิจัยพบวา การนัดพบ
ระหวางการฝกอบรมผานเครือขาย มีการเปลี่ยนแปลงไมคงที่และการใหทางเลือกในวิธีการเรียนใหแกผูเรียน
ควบคุมเองจะมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของอัลจาดานิ (Aljadaani, 2000) ทําการวิจัยเร่ือง 
เปรียบเทียบการฝกอบรมผานเครือขายกับการฝกอบรมในรูปแบบดั้งเดิม (อบรมในหองประชุม) ผลการวิจัยชี้ใหเห็น
วาประสิทธิภาพของผูเขารับการฝกอบรมในทั้งสองรูปแบบไมมีความแตกตางทางนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัยที่
คนพบมาจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาจากประสิทธิภาพของผลลัพธที่เกิดจากการเรียนรูในกลุมของการ
ฝกอบรมแบบดั้งเดิม และกลุมที่ฝกอบรมผานเว็บ โดยผานการวิจัยที่ไดวัดคา t-test มีคา p < .05 กลาวโดยสรุป 
คือ ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาการฝกอบรมทั้งสองวิธีทําใหประสิทธิภาพของผูเขารับการฝกอบรมไมมีความ
แตกตางกันทางนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของมีเชล (Michael, 1997 : 18-20) ทําการวิจัยเร่ือง 
การใช เวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web : WWW) ในการออกแบบการสอนแบบเกมที่มีปฏิสัมพันธ พบวาภายใต
องคประกอบการออกแบบเกมเปนการใหการบันเทิง มีการจินตนาการ มีความเหมือนจริง มีวัตถุประสงค มีกฎ 
หลักการเลน ผลลัพธ มีเหตุผลในการใชเกมในการเรียนการสอน และเวิลด ไวด เว็บ สามารถนํามาออกแบบการ
เรียนแบบเกมนี้ไดที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีข้ันตอน มีการรวบรวมขอมูล มีปฏิสัมพันธที่เหมือนจริง และมีการ
แกไขปญหาในบทเรียนไดเปนอยางด ี 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 1. ควรใหความรูครูอาชีวศึกษาใหมีความชํานาญในการใชสื่อคอมพิวเตอร เนื่องจากการฝกอบรมผาน
เครือขายครู มีความจําเปนในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการฝกอบรม 
 2. ควรเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตภายในที่ทํางานของครู เนื่องจากจะสราง
ประสิทธิภาพในการเรียนรูจากการฝกอบรมผานเครือขายครูไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. ควรเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถ และถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความรูที่ได
จากการฝกอบรมผานเครือขายครู ตองนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนตอไป 
 4. ควรพัฒนาบทเรียนใหมีความทันสมัยโดยการนําเทคโนโลยีในยุคปจจุบันมาสรางสรรคสื่อการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหมีความตื่นเตน นาสนใจ พรอมกับกระตุนใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของการฝกอบรมผานเครือขายครู สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสนทนากลุมเพื่อคนหาปจจัยที่
สําคัญที่ทําใหประสิทธิภาพของการฝกอบรมผานเครือขายครูมีมากข้ึน 
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  2. ควรมีการศึกษาองคประกอบของกระบวนการการฝกอบรมผานเครือขายครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor Analysis) เพื่อคนหา
องคประกอบและตัวชี้วัดของกระบวนการการฝกอบรมผานเครือขายครู เพื่อการพัฒนาระดับการปฏิบัติในแตละ
องคองคประกอบใหมากข้ึน โดยการมุงประเด็นการพัฒนาตามตัวชี้วัดที่ไดจากการศึกษา 
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การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การแปรรูปผาทอกะเหรี่ยง ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียน
บานหม่ืนฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 
The Development of Local Eurriculum on the Production of Karen Cloth Weaving Of 
students in Grade 2 at Ban Muen Ruechai School, Phop Phra Subdistrict, Phop Phra 
District, Tak Province 
 
ผูวิจัย    วันด ี กวินธารา 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพร  แพรวพนติ  
 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการสํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เพื่อการสรางและ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรทองถ่ิน เพื่อการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน และเพื่อการประเมินผลการใชหลักสูตร
ทองถ่ิน กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 1 คน ครูจํานวน 15 คน ผูปกครอง 16 คน          
ครูภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 2 คน และนักเรียนชวงชั้นที่ 2 จํานวน 16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เคร่ืองมือที่ใช คือเอกสารหลักสูตรทองถ่ิน แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมิน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคารอยละ 
ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการสํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
  นักเรียน ผูปกครอง ครูและผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูภูมิปญญาทองถ่ิน มีความตองการ
ในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง โดยภาพรวมในระดับมากและ ผลการประเมินความ
สอดคลององคประกอบของหลักสูตรทองถ่ิน พบวา องคประกอบของหลักสูตรทองถ่ินทุกองคประกอบสอดคลองกัน 
โดยมีคาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ยที่ 0.83 
2. ผลจากการสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสตูรทองถ่ิน 
  พิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญ 5 คนประกอบดวย 1) จุดมุงหมายของ
หลักสูตร 2) โครงสรางเนื้อหา/เวลา 3) มาตรฐานการเรียนรู 4) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5) สาระการเรียนรู 6) แนว
การจัดการเรียนรู 7) คําอธิบายรายวิชา 8) สื่อ/แหลงเรียนรู 9) การวัดและประเมินผล ผลการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน  
3. ผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 
  ผลการประเมินนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง มีคะแนนเฉลี่ยของผล
การเรียนในภาพรวม คิดเปนรอยละ 74.27 ระดับคุณภาพ 4 (ดีเยี่ยม) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานทักษะ
การปฏิบัติงาน อยูในระดับดีมาก คะแนนรอยละ 20.74 สวนดานผลงานนักเรียนระดับคุณภาพ 4 (ดีเยี่ยม) คะแนน
รอยละ 59.07 และ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีมาก คะแนนรอยละ 20.20  
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4. ผลการประเมินการใชหลักสูตรทองถ่ิน 
   พบวา นักเรียน ผูปกครอง และครูภูมิปญญาทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง 
การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคัญ : ผาทอ กะเหร่ียง การแปรรูป 
 
Abstract 
 The objectives of the research are to survey the need for local curriculum 
development to create and inspect the quality of local curriculum to try out local curriculum 
and to evaluate the use of local curriculum The samples used in this research were 1 
administrators, 15 teachers, 16 parents, 2 local wisdom teachers and 16 students in the second 
level which were acquired by Purposive Sampling. The research instruments were the local 
curriculum documents. And local curriculum materials learning management plan Karen 
weaving processing evaluation form Achievement test Inquire about the satisfaction with the 
local curriculum development on the production of Karen weaving. Of the second grade 
students. The statistics used for data analysis were the mean Standard deviation Value percentage 
The research found that 
1. Survey results of local curriculum development needs  
  Students, parents, teachers and administrators School board and local wisdom 
teachers there is a need for local curriculum development on Karen woven fabric 
processing In overall, at a high level and The results of the conformity assessment of the 
local curriculum components revealed that all the components of the local curriculum were 
consistent. With an average consistency index of 0.83 
2. The result of creating and checking the quality of the local curriculum 
   Considering the appropriateness of the curriculum components from 5 experts, 
consisting of 1) the objectives of the program, 2) the content / time structure, 3) learning 
standards, 4) expected learning outcomes, 5) learning content, 6) learning management 
guidelines. Know 7) Course descriptions 8) Media / Learning resources 9) Measurement 
and evaluation Course quality evaluation results By 3 experts   
3. Trial results using local curriculum 
   Assessment results of students studying according to local curriculum Regarding 
the processing of Karen woven cloth There is a grade point average for all grades. 74.27 
percent of the quality level 4 (excellent) when considered in each aspect found that 
Operational skills Was at a very good level with a score of 20.74 percent, while the work 
quality of students at the quality level 4 (excellent) with a score of 59.07 percent and the 
academic achievement at a very good score of 20.20 percent 
 4. Evaluation results of using local curriculum 
  It was found that students, parents and teachers of local wisdom Satisfied with the 
development of local curriculum on Karen woven fabric processing Overall, the highest level 
 
Key words : Karen woven fabric, processing 
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บทนํา 
 การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสังคมแตละทองถ่ินเปนการศึกษาที่มุง
พัฒนาตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชนซึ่งการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับจุดเดนของชุมชนจะชวยใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะความชํานาญในการทํางานทําใหเกิดความภาคภูมิใจและรักษาภูมิปญญาไทยเอาไวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 29 ไดกําหนดวา ใหสถานศึกษา
รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชนสถาบันศาสนา 
และสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัด
การศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ ดังนั้น การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจึงเปนกระบวนการที่
สถานศึกษารวมกับชุมชนทองถ่ิน วัด หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทําข้ึนโดยวิเคราะหสาระการเรียนรู
แกนกลาง มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญของผูเรียนที่กําหนด
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 วิเคราะหกรอบหลักสูตรทองถ่ิน ศึกษาและวิเคราะห
สภาพปญหาของชุมชน จุดเดน/เอกลักษณของชุมชนภูมิปญญาทองถ่ิน ศึกษาขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษามา
ประกอบในการกําหนดเปนสาระการเรียนรูและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา 
มีคุณภาพที่ดี สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
  จังหวัดตากเปนจังหวัดที่มีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในจังหวัดตาก 
ชาวกะเหร่ียงก็เปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในจังหวัดตาก และกระจายอยูในแตละอําเภอ เชน ทาสองยาง แม
ระมาด แมสอด พบพระ อุมผาง ที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง เชน ผาทอกะเหร่ียงเปนภูมิปญญาการทอผา ก่ีเอว 
ดวยเทคนิคที่มีเอกลักษณเฉพาะชาวกะเหร่ียง ซึ่งเปนชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดตาก มีการเลี้ยงชีพตนเองและ
ครอบครัวดวยการทอผา ที่เรียกวา การทอก่ีเอว ซึ่งเปนวิธีการทอผาที่มีความเปนเอกลักษณสูง มีการสืบทอดมา
ยาวนานกวารอยป จึงเปนแนวทางที่สถานศึกษาควรใหความสําคัญ เพราะเปนปญหาและความตองการของทองถ่ิน
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยเห็นความสําคัญของหลักสูตรทองถ่ินและตองการปลูกฝงใหนักเรียนมีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน อีกทั้งเปนการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กอใหเกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนตอไป  
  ผูวิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
เพื่อใหนักเรียนไดสานตอ และรวมการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ในดานการทอผา และสามารถนําผาทอมาแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผาทอกะเหร่ียงตอไป 
 
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อการสํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
  2. เพื่อการสรางและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรทองถ่ิน 
  3. เพื่อการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 

4. เพื่อการประเมินผลการใชหลักสูตรทองถ่ิน 
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย  
  ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการงานอาชีพ เร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง ของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก สรุปไดดังภาพนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
  ข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่
2 โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย สามารถสรุป จุดประสงค การดําเนินการ และเคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูลในแตละข้ันตอน 
ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 
การสํารวจความตองการ 
ในการพัฒนาหลักสูตร

ขั้นตอนท่ี 2 
การสรางและตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตรทองถิ่น

ขั้นตอนท่ี 4 
การประเมินผลการใชหลักสูตรทองถิ่น

ขั้นตอนท่ี 3 
การทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น 

หลักสูตรทองถิ่น
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร  

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร จุดมุงหมาย การดําเนินการ เคร่ืองมือ 

ขั้นตอนที่ 1  
การสํารวจความตองการใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

เพื่อศึกษาความ
ตองการในการ
พัฒนาหลักสูตร 

สํารวจความตองการใน
การพัฒนาหลักสูตร 
1) นักเรียนชวงชั้นที ่2  
2) ผูปกครองนักเรียน  
3) ครู ผูบริหาร  
4) คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5) ครูภูมิปญญาทองถ่ิน 

แบบสอบถามความตองการใน
การพฒันาหลกัสตูร 

ขั้นตอนที่ 2  
การสรางและตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรทองถ่ิน  
 

เพื่อสรางและ
ตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรทองถ่ิน 
เร่ือง การแปรรูปผา
ทอกะเหร่ียง 

1. สรางและตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร
ทองถ่ิน 
เร่ือง การแปรรูปผาทอ
กะเหร่ียง 

แบบประเมนิความเหมาะสมและ
ความสอดคลองขององคประกอบ
หลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 3  
การทดลองใชหลักสูตร
ทองถ่ิน ดําเนนิการทํา
หลักสูตรทองถ่ิน 

เพื่อทดลองใช
หลักสูตรทองถ่ิน  

จัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู 
1) วัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน 
2) ประเมินผลงานการ
แปรรูปผาทอกะเหร่ียง 
3) วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แผนการจดัการเรียนรู เร่ือง 
การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง  
- วัดทักษะการปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลงานการแปรรูปผา
ทอกะเหร่ียง 
- วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

ขั้นตอนที่ 4  
การประเมินผลการใช
หลักสูตรทองถ่ิน ดําเนนิการ
ประเมินผลการใชหลักสูตร
ทองถ่ิน 

เพื่อประเมินผลการ
ใชหลักสูตร 

สอบถามความพงึพอใจ
ของนักเรียน ผูปกครอง
ของนักเรียนและครูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

สอบถามความพงึพอใจ 
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สรุปผล  
 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย 
จังหวัดตาก ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนและสรุปผลตามวัตถุประสงค 4 ประเด็นไดดังนี้ 
1. ผลการสํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
  ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน       
บานหมื่นฤาชัย จังหวัดตาก พบวา นักเรียน ผูปกครอง ครูและผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง โดยภาพรวมในระดบัมาก 
2. ผลจากการสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรทองถิ่น 
  ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย โดย ผูเชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบหลักสูตรประกอบดวย           
1) จุดมุงหมายของหลักสูตร 2) โครงสรางเนื้อหา/เวลา 3) มาตรฐานการเรียนรู 4) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5) สาระ
การเรียนรู 6) แนวการจัดการเรียนรู 7) คําอธิบายรายวิชา 8) สื่อ/แหลงเรียนรู 9) การวัดและประเมินผล ผลการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ประเมินความสอดคลององคประกอบของหลักสูตร
ทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย พบวา องคประกอบ
ของหลักสูตรทองถ่ินทุกองคประกอบสอดคลองกัน โดยมีคาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ยที่ 0.83 
3. ผลการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น 
  ผลการประเมินนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง มีคะแนนเฉลี่ยของผล
การเรียนในภาพรวม คิดเปนรอยละ 74.27 ระดับคุณภาพ 4 (ดีเยี่ยม) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานทักษะ
การปฏิบัติงาน อยูในระดับดีมาก คะแนนรอยละ 20.74 สวนดานผลงานนักเรียนระดับคุณภาพ 4 (ดีเยี่ยม) คะแนน
รอยละ 59.07 และ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีมาก คะแนนรอยละ 20.20  
4. ผลการประเมินการใชหลักสูตรทองถิ่น 
   ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน        
บานหมื่นฤาชัย จังหวัดตาก พบวา นักเรียน ผูปกครอง และครูภูมิปญญาทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินเร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการพัฒนา หลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน            
บานหมื่นฤาชัย จังหวัดตาก ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนและสรุปผลตามวัตถุประสงค 4 ประเด็นไดดังนี้ 
1. ผลการสํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
  ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบาน
หมื่นฤาชัย จังหวัดตาก พบวา นักเรียน ผูปกครอง ครูและผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีความตองการในการพัฒนหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง โดยภาพรวมในระดับมาก 
และครูภูมิปญญาทองถ่ินมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งการสํารวจความ
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ตองการในการพัฒนาหลักสูตร ถือเปนการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาผูเรียนผูเรียนให
ความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถ่ิน รักการทํางาน อีกทั้งยังปลูกฝงความรักความผูกพันของทองถ่ิน 
ทําใหเกิดปฎิสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน สอดคลองกับวิจัยของกนกวรรณ งามฉวี (2554) ไดทําการวิจัย
เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพื่อสืบทอดภูมิปญญาการปนตุกตาชาววัง พบวา องคความรูการปนตุกตาชาววัง 
เปนองคความรูที่มีการถายทอดผานครูภูมิปญญที่สามารถสรางเปนหลักสูตรทองถ่ินที่จะนําไปใชในสถานศึกษาได 
โดยมีองคประกอบหลักสูตรครบถวนตามหลักวิชาการ ซ่ึงมีการนําหลักสูตรนี้ไปใชอยางแพรหลายก็จะเปนการ
อนุรักษภูมิปญญไทยอันมีคุณคําใหคงอยูคูสังคมไทยตอไป 
2. ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรทองถิ่น 
  ผลการสรางหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบานหมื่น
ฤาชัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร และศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูกางานอาชีพ และขอมูลจากการสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตรในข้ันตอนที่ 1 และศึกษา
เอกสารที่เก่ียวของกับการแปรรูปผาทอกะเหร่ียงเพื่อนํามาประกอบขอมูลในการสรางหลกัสตูรทองถ่ิน เร่ืองการแปร
รูปผาทอกะเหร่ียง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของ
องคประกอบหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ วัดการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบานหม่ืนฤาชัย โดยพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบหลักสูตร
ประกอบดวย 1) จุดมุงหมายของหลักสูตร 2) โครงสรางเนื้อหา/เวลา 3) มาตรฐานการเรียนรู 4) ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 5) สาระการเรียนรู 6) แนวการจัดการเรียนรู 7) คําอธิบายรายวิชา 8) สื่อ/แหลงเรียนรู 9) การวัดและ
ประเมินผล ทําใหหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง มีความสมบูรณ ครอบคลุมและมีความ
เหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน มีความสอดคลองกับสภาพและความตองการของชุมชนและ
ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง จึงมีความสอดคลองกับเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่กําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรที่เก่ียวของกับสภาพปญหาของชุมชน สังคม
และภูมิปญญาทองถ่ินและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโดยจัดทําใหสอดคลองกับสภาพชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน ดังนั้นข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียงจึงมีความสอดคลอง
และสนองกับนโยบายการจัดการศึกษาแหงชาติ  
   ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ประเมินความสอดคลององคประกอบ
ของหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย พบวา 
องคประกอบของหลักสูตรทองถ่ินทุกองคประกอบสอดคลองกัน โดยมีคาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ยที่ 0.76 จึงสรุป
ไดวาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง มีความเหมาะสมในระดับมาก แสดงใหเห็นวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมกับผูเรียนและสามารถนําไปปฎิบัติไดจริง สอดคลองกับวิจัยของ ปนอนงค พะนิจรัมย (2554) ไดทํา
การวิจัย เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑผาพื้นเมืองกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา หลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑผา
พื้นเมือง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพดังนี้  
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 2.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรทองถ่ิน เทากับ 84.03/85.00  
 2.2 ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรทองถ่ินที่สอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ 

0.7065  
2.3 นักเรียนที่เรียนดวยหลักสูตรทองถ่ิน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2.4 ความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูของ หลักสูตร

ทองถ่ิน อยูในระดับมาก (x ̄ = 4.26) 
3. ผลการทดลองการใชหลักสตูรทองถิ่น 
  ผลการทดลองใชหลักสูตรมีวัตถุประสงคเพื่อนําหลักสูตรไปใชจริงและดําเนินการวัดทักษะการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการทดลองและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมเปาหมายที่ศึกษา นักเรียนชวงชั้นที่ 2 
โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการ
แปรรูปผาทอกะเหร่ียง ปรากฎวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียน
ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 74.27 ระดับคุณภาพ 4 (ดีเยี่ยม) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานทักษะการ
ปฏิบัติงาน อยูในระดับดีมาก คะแนนรอยละ 20.74 สวนดานผลงานนักเรียนระดับคุณภาพ 4 (ดีเยี่ยม) คะแนนรอย
ละ 59.07 และ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีมาก คะแนนรอยละ 20.20 จะเห็นไดวาคะแนนผลการ
เรียนในภาพรวมเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับครูภูมิปญญาทองถ่ินดาน
การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง โดยใชสื่อการเรียนการสอนที่เปนของจริง ทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากผูมีความความรู
ความสามารถดานการแปรรูปผาทอกะเหร่ียงจากประสบการณตรงตลอดหลักสูตรโดยการปฎิบัติจริง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จรัญ สุดเลิศ แลคณะ (2552) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง การทอผาไหม (ลาย
ดอกแกว) : ภูมิปญญาทองถ่ินบานเขานอยพรมสุวรรณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สระแกว เขต 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวัดพฤติกรรมระหวางเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 
7 หนวยการเรียนรู มีคาเทากับ 24.00 จากคะแนนเต็ม 30 คิดเปนรอยละ 80.00 คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน พบวาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
4. ผลการประเมินผลการใชหลักสูตรทองถิ่น 
  หลังจากทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอกะเหร่ียง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน
บานหมื่นฤาชัย จังหวัดตาก ผูวิจัยไดประเมินการใชหลักสูตรโดยมีสอบถามความพึงพอใจตอการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินเร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง พบวา นักเรียน ผูปกครอง และครูภูมิปญญาทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอ
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวานักเรียนมืความพึงพอใจตอผลงานตามหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง ในระดับมากที่สุด  
  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง การแปรรูปผาทอกะเหร่ียง ผูวิจัยไดดําเนินการ
อยางเปนระบบ และเปนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนจากความดองการของผูเรียนตลอดจนผูสอนและครูภูมิปญญทองถ่ิน 
ปฏิบัติงานอยาง เต็มความสามารถ เขาใจผูเรียน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณในการเรียนรูที่ดี และยังใหบริการ
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สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อ วัสดุอุปกรณที่นาสนใจ เพียงพอตอการใชงาน ทําใหนักเรียนเกิดรูสึกดีที่ตอ
การบริการนั้นๆ สงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการแปรรูปผาทอ
กะเหร่ียง สอดคลองกับวิจัยของ ศิริวรรณ คามตะศิลา พงษศักดิ์ ศรีจันทร ชาติชาย มวงปฐม (2551) ไดทําการวิจัย
เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานสานดวยกกสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนที่เรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งาน
สานดวยกกที่พัฒนาข้ึนมีทักษะการปฏิบัตงิานเฉลี่ยรอยละ 83.51 4)นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรทองถ่ินกลุมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานสานดวยกกที่พัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 ชอเสนอแนะทั่วไป 

1. ถาตองการใหนักเรียนไดรับความรูในเนื้อหาทฤษฎี ควรมีการทบทวนกอนลงมือปฏิบัติทุกคร้ัง หรือสอน
ทฤษฎีกอน เเลวใหลงมือปฎิบัติดามลําดับ 

2. ถานักเรียนสนใจการปฏิบัติมาก โดยผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ เเสดงวานักเรียนมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติ หากไดรับการสงเสริมจะชวยใหมีความสามารถดานการปฏิบัติเพิ่มข้ึน ดังนั้น 

อาจปรับสัดสวนของหลักสูตรใหมีการปฏิบัติมากข้ึน โดยสอดแทรกเนื้อหาลงในปฏิบัตินั้น 
3. การจัดการศึกษาที่ทําใหนักเรียนเกิคความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ควรจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ

ปญหาความตองการของทองถ่ิน ผูเรียนไดเรียนรูโดยภูมิปญญาของทัองถ่ินเพื่อเปนการสืบทอดมรดกอันมีคุณคาของ
ทองถ่ิน 

4. ผูสอนควรตระหนักถึงการจัดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะกับสภาพปญหาของ
ทองถ่ิน 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในกลุมสาระอ่ืน โดยเนนการนําภูมิปญญาทองถ่ิน 
การงานอาชีพ หรือ OTOP ของชุมชนทองถ่ิน 

2. ควรนํากิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนรูที่ใชไนการวิจัยไปใชเปนแนวทางสําหรับผูสนใจในการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินที่นาสนใจของชุมชนตอไป 
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ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
The Opinions of Students towards the Instructional Management in Secondary Schools 
 

ผูวิจัย   วิเชียร  เทพโสภา 
 
บทคัดยอ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 2)เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จําแนกตามเพศ ระเบียบวิธีวิจัยคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยางนกัเรียนโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จํานวน 111 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามเร่ือง ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Ratting Scale) คาดัชนีความ
สอดคลอง IOC เทากับ 0.67-1.00 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ  
ผลการวิจัย พบวา  
 1. ระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดานวิชาการ และดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก        
ดานกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และดานบรรยากาศสภาพแวดลอม โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา จําแนก
ตามเพศ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน โดยจําแนกตามเพศ ดานวิชาการที่มีเพศ
ตางกันในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายขอพบวา การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับสายการสอนตามความ
ถนัดและความสามารถของครูผูสอน นักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ 0.05 การแสดงความคิดเห็นดานบุคลากรจําแนกตามเพศในภาพรวมและรายขอไมแตกตางกัน การแสดง
ความคิดเห็นดานกิจกรรมจาํแนกตามเพศพบวาในภาพรวมไมแตกตางกัน แตพิจารณารายขอดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยกระบวนการที่หลากหลาย การเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกและซักถาม รวมถึงการวัดผล
ประเมินผล เมื่อจบบทเรียนแจงผลการวัดผลประเมินผล นักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนการสอนดานสภาพแวดลอมที่มีเพศ
ตางกัน ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตพิจารณารายขอพบวา หองเรียนมีแสงสวางที่เพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก 
นักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ : ความคิดเห็น/ นักเรียน/ การจัดการเรียนการสอน 
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Abstract 
 This study aimed 1) to study and 2) to compare the students' opinions towards 
instructional management at Tungpopittaya School under the Secondary Educational 
Service Area Office 41 classified by gender. The method used 111 students of 
Tungpopittaya School from Matayom 1 to Matayom 6 in the academic year 2017 as a 
sample group and were selected by Purposive Sampling. The instrument for data collection 
was a 5-rating scale questionnaire about the students' opinions on the instructional 
management at Tungpopittaya School. It had index of item – objective congruence (IOC) as 
0.67-1.00 and the reliability of the questionnaire was as 0.95. The statistics used for data 
analysis were mean, standard deviation and statistical value. 
The results of the study were as follows: 
 1. The overall opinions of the students on instructional management at 
Tungpopittaya School under the Secondary Educational Service Area Office 41 as the 
aspect of academic and personnel were in a high level; learning and teaching activities was 
in a medium level, and the atmosphere and environment were in a high level. 
 2. By comparing the opinions of students instructional management at 
Tungpopittaya School classified by gender, it was found that the students' opinions in 
overall and in aspects had no difference classified by gender. As academic, the students 
with different gender had no different in overall opinions. However; considering in each 
aspect showed that the appropriate personnel arrangement for the teaching field according 
to the expertise and ability of the teachers; male and female students differed significantly 
at the 0.05 level. The opinions on the aspect of personnel classified by gender as overall and 
individual aspect were not different. Expressing the opinions of activities classified by 
gender revealed that the overall opinions were not different. But considering each 
individual about teaching and learning activities through various processes by allowing 
students to express themselves and ask questions Including evaluation. After the end of the 
lesson, the evaluation results will be informed. Male and female students had the 
significantly different opinions at the 0.05 level. Lastly, the students' opinions on teaching 
and learning as the environment with the different gender as overall had no difference while 
considering each aspect, it was found that the well-light and well-ventilated classrooms: 
male and female students had the opinions differed significantly at the 0.05 level. 
 
Keywords : opinions/ students/ instructional management 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 4 
ใหความสําคัญของการศึกษาไววา “เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด
ความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” และ
มาตรา 8 ระบุวา การจัดการศึกษาใหยึดหลัก คือ เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนและใหสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
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 การจัดการศึกษาเปนกระบวนการอยางเปนระบบโดยมีเปาหมายชัดเจนคือการพัฒนาคุณภาพมนุษยทุก
ดานไมวาจะเปนดานรางกายจิตใจสติปญญาคุณธรรมคานิยมความคิดการประพฤติปฏิบัติโดยคาดหวังวาคนที่มี
คุณภาพนี้จะทําใหสังคมมีความมั่นคงสงบสุขเจริญกาวหนาทันโลกแขงขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหวางประเทศไดคน
ในสังคมมีความสุขมีความสามารถประกอบอาชีพการงานอยางมีประสิทธิภาพ และอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท 
เนื่องจากการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนระบบดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง
มีบุคคลและหนวยงานที่รับผิดชอบเขารวมดําเนินการมีรูปแบบข้ันตอนกติกาและวิธีการดําเนินการมีทรัพยากรตางๆ 
สนับสนุนและตองมีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เที่ยงตรงและเชื่อถือไดดวย 
 ดัชนีชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา เนนที่คุณภาพของผลผลิตของกระบวนการศึกษา 
เปนหลัก สวน ปริมาณเปนปจจัยรอง กลาวคือ การจัดการศึกษาตองมุงถึงเปาหมายที่ตั้งไวในเชิงคุณภาพเปนเกณฑ 
โดย มีดัชนีชี้วัดบางประการดังตอไปนี้  

1. คุณภาพของผูเรียน คุณภาพของผูเรียนถือวาเปนผลที่เกิดจากการจัดการศึกษา 
2. คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 
3. ความคุมคาในการจัดการศึกษา เนื่องจากการจัดการศึกษาตองใชจายความคุมคาจึงถือเปนดัชนี ชี้วัด

การจัดการศึกษาดวย 
4. ผลลัพธของการจัดการศึกษา ผลลัพธหรือผลสะทอนหมายถึงผลตอเนื่องที่เกิดจากการจดัการศึกษา 

 โดยเฉพาะคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนภาพของการจัดการเรียนการสอน ข้ึนกับปจจัยหลายประการ 
ซึ่งเปนปจจัยชี้วัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เชน คุณภาพของครูผูสอนสภาพแวดลอม รูปแบบและระบบ
การเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีกระบวนการเรียนระบบการจัดการเรียนการสอน ปจจัยเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่ง
ที่ นํามากําหนดเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนมีความสําคัญที่สุดในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ เนนความสําคัญทั้งความรู 
คุณธรรม ตามความเหมาะสมการจัดกระบวนการเรียนรู สถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของควรดําเนินการจัด
การศึกษาโดยจัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ แตกตาง
ระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพ แวดลอม สื่อการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรู
ไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุก
สถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ และกําหนดใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ ผูเรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูกันไปในกระบวนการเรียนการสอน 
ตามความเหมาะสมของแตละระดับชั้นของผูเรียน 
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 โรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา เปนสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไดทําการ
เปดสอนใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ไดเห็นความสําคัญของการจัดระบบการศึกษาเพื่อที่จะชวย
พัฒนานักเรียน จึงมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยกําหนดขอบขายของการ
จัดการเรียนการสอนในแตละดานและผูวิจัยเองไดปฏิบัติหนาที่ในการสอนโรงเรียนดังกลาวจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการการจัดการเรียนของโรงเรียนในดานวิชาการ ดานบคุลากร ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน และดานสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเพื่อนําขอมูลสารสนเทศที่ไดไปปรับปรุงระบบการจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จําแนกตามเพศ 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

ขอบเขตเน้ือหา 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์
พิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41โดยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา ตามที่ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหงานวิจัยจากงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงเปน 4 ดาน 
ไดแก ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอม  
2. ประชากร  
  2.1 ประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 
ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จํานวน 111 คน 
3. ตัวแปรที่ศึกษา  
 3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก  

  3.1.1) เพศ  

เพศ - ดานวชิาการ 
- ดานบุคลากร 
- ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ดานสภาพแวดลอม 
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 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
2. การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการดังนี้ 
 2.1 ศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41     
 2.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2.3 กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.4 สรางแบบสอบถามฉบับรางตามนิยามศัพทเฉพาะ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา  
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
 2.5 หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางนิยามศัพทเฉพาะกับขอคําถามและหาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
 2.6 ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะไดคา IOC เทากับ 0.67-1.00 
 2.7 คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําไปทดลองใช (try - out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cranach alpha coefficient) ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 
 2.8 นําแบบสอบถามมาจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบรูณ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  
การเก็บรวมรวมขอมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1. ติดตอขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขออนุญาตทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
 2.  นําหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไปติดตอขออนุญาตและประสานขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 ในการตอบแบบสอบถาม 
 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากกลุมตัวอยาง จํานวน 111 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืน 
จํานวน 111 ฉบับ ตรวจสอบความสมบรูณคิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามและนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยดําเนินการดังนี้ 
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 1. ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยคารอยละ (%) 
 2. ขอมูลเก่ียวกับเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 121) ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยนําแบบสอบถามตอนที ่2  
มาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สรุปผลการวิเคราะหตามจุดมุงหมายของการศึกษาคนควาดังนี้ 

1. ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวม 4 ดานโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากโดยเรียงคาเฉลี่ย
สูงสุดมาต่ําสุดดังนี้ ดานสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานวิชาการ และดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   1.1 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดานวิชาการโดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา ทุกขออยูในระดับความคิดเห็นมาก ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสุดไดแกการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับ
สายงานดานการสอนตามความถนัดและความสามารถของครูผูสอนสวนขอที่มีความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก
เนื้อหาวิชาที่เรียนสามารถเปนพื้นฐานในการเรียนตอไป  
  1.2 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ดานบุคคลากรโดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมากเม่ือพิจารณารายขอพบวา 
ทุกขออยูในระดับความคิดเห็นมาก ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสุดไดแกครูมีการเอาใจใสนักเรียนอยางเสมอภาคสวนขอที่
มีความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีความคิดเห็น
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสุดไดแกการอุปกรณเทคโนโลยีที่มันสมัยในการ
จัดการเรียนรูเชนการใชอินเตอรเน็ต การใชจอ LCD สวนขอที่มีความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกใหความ
ชวยเหลือแนะนําในเนื้อหาวิชาที่นักเรียนไมเขาใจ 

x
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  1.4 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ดานสภาพแวดลอมโดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมากเมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ทุกขออยูในระดับความคิดเห็นมาก ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสุดไดแกหองเรียนมีแสงสวางที่
เพียงพออากาศถายเทไดสะดวก สวนขอที่มีความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกหองเรียนและบริเวณโรงเรียนมีความ
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จําแนกตามเพศ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นของนักเรียนตอการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 ที่มีเพศตางกัน          
มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  2.1 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จําแนกตามเพศดานวิชาการที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมไมแตกตางกันแตเมื่อพิจารณารายขอพบวาการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับสายงานดานการสอนตามความ
ถนัดและความสามารถของครูผูสอน นักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
  2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดานบุคคลากรจําแนกตามเพศ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 จําแนกตาม
เพศ ดานบุคคลากรที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายขอพบวาไมแตกตางกัน 
  2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจําแนกตามเพศ พบวานักเรียนมี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 
จําแนกตามดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจําแนกตามเพศ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 จําแนกตามเพศ ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกันแตเม่ือพิจารณารายขอพบวามี
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน การ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและแสดงออกในวิชาเรียน และมีการวัดและประเมินผลเม่ือจบบทเรียนพรอมทั้งแจง
ผลการวัดและประเมินใหนักเรียนทราบนักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41ดานสภาพแวดลอมที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม
แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายขอพบวา หองเรียนมีแสงสวางที่เพียงพออากาศถายเทไดสะดวก นักเรียนเพศชาย
และเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวม 4 ดานโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากโดยเรียงคาเฉลี่ยสูงสุด
มาต่ําสุด ดังนี้ ดานวิชาการ ดานสภาพแวดลอม ดานบุคลากร และดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะเห็นไดวา 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียน             
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
นั้น เปนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การเรียนรูจากการที่ผูเรียนเคยเปนผูรอรับความรูมาเปนผูแสวงหาความรู และ
พัฒนาตนเอง ในขณะที่ครูจะตองเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนหรือผูบอก ความรู เปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวกใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง (พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542) และเมือ่พิจารณารายดานพบวา 
 1) ดานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก จะเห็นไดวาโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาใหความสําคัญ
สําคัญในการจัดการเรียนการสอน เปดตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการ
ตามเปาหมายที่หลักสูตรตองการและสาขาที่เปดสอนเหมาะสมกับการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาหรือการประกอบ
อาชีพโดยการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความสนใจและความถนดัของนักเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ฝกทักษะกระบวนการผลิต การจัดการเผชิญสถานการณ และประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา 
โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติทําเปน แกปญหาได รักการอานและการใฝรู
อยางตอเนื่อง รวมทั้งการใชเทคนิคสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ลักษณะของนักเรียนและสาระการเรียนรูในแตละวิชา จดัการเรียนรูใหแกเด็กเปนรายบุคคลและรายกลุม วิเคราะห
หลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางรวมถึงการบูรณาการสาระการเรียนรูระหวางรายวิชา 
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. พ.ศ. 2553 มาตรา 25 ที่มุงใหสถานศึกษาจัดการประเมิน
ผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียนความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษาให
สถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการประเมินผูเรียนตามวรรค
หนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย เพื่อปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการจริง 
จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระดานความรูตางๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการ
เรียนรู และจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยความรวมมือกับทุกฝาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียน ผูสอนตองวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาการสอนและผูบริหารสถานศึกษาตองวิจัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
(สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2553,หนา 20)และสอดคลองงานวิจัยของภานุวัฒน ภักดีวงศ (2553,หนา 23) 
ซี่งปฏิบัติในแตละรายวิชาที่จะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
 2) ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก แสดงวานักเรียนมองเห็นวาครู มีมนุษยสัมพันธที่
ดีตอนักเรียน ยิ้มแยมแจมใสเปนกันเองกับนักเรียนทุกคน อุทิศเวลาใหนักเรียนยกยอง ชมเชยนักเรียน ชอบซักถาม
และแนะแนวทางแกนักเรียน วิพากษวิจารณการกระทําของนักเรียนและโรงเรียนยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนครู
ใหความเสมอภาคและเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึงโดยโรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุคคลากรดานตางๆ เชน การจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และโรงเรียนยังปฏิรูปกระบวนการพัฒนาครู
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ที่มีอยูควบคูไปกับการพัฒนาวิชาการและทักษะในการถายทอดความรูที่มีระบบการประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐานทุก
ข้ันตอน พรอมทั้งสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองใหรูเทาทันความกาวหนาทางวิทยาการอยางตอเนื่อง มีการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรและนักวิจัย โดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพ สูงและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ (สํานักงาน
คณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2550,หนา 37,หนา 79) ครูที่มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน 
มีความเปนธรรมในการวัดผลประเมินผล พัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ นายสมชาย พรหมเดน (2552,หนา 79)ไดสรุปไววาครูที่ดีนั้นตองประกอบไปดวยคุณลักษณะที่สําคัญ คือมี
บุคลิกภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ เชนรูปรางหนาตาดี ทาทางสงางาม แตงกายเรียนรอย พูดจาไพเราะ มีลักษณะเปน
ผูนํา สอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนดานบุคคลากร คือการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ครูแตงกายเหมาะสม และมีบุคลิกภาพที่ดี 
 3) ดานกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลางจะเห็นไดวา โรงเรียนมีการฝก
ประสบการณดานอาชีพใหแกนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดระหวางเรียนใหแกนักเรียน สงเสริมให
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีการแนะแนวใหคําปรึกษาทั้งเร่ืองเรียนและเร่ืองสวนตัว มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สอดคลองกับหลักสูตรใหมนั้น คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน และแกปญหาได 
เปนการสอนวิธีการคิด วิธีการทํา วีการแกปญหา ทํางานอยางฉลาดและอยางรูข้ันตอนเรียกวาเรียกวารูอยาง
คลองแคลว ไมใชสอนเนื้อหาที่จะคิดไปใหหมด จุดเนนก็คือ ตองสอนวิธคิิด วิธีทําวิธีแกปญหา ใหเปนกิจจะลักษณะ
การสอนจึงตองเปนกระบวนการไมใชจะเนนแตเนื้อหาเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูษิต วงษเล็ก 
(2554,หนา15) พบวาผูปกครองคาดหวังใหครูเตรียมการสอนลวงหนาเสมอ และสามารถนําผลการวัดการ
ประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งนี้ในโรงเรียนยังมิไดนิเทศติดตามการทํางานของบุคคลากรอยางเปน
ระบบ พรอมทั้งมีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคคลากรของโรงเรียน 
 4) สภาพบรรยากาศสภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมากสภาพแวดลอมในโรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาเปดรับ
นักเรียนระดับชั้นเขาโรงเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมาจากครอบครัวที่มีปญหา
ครอบครัวแตกแยก และครอบครัวมีปญหาสวนใหญครูจึงทําหนาที่จัดการศึกษาใหแกนักเรียน โดยนักเรียนมีความแตกตาง
ตางกันทั้งดานสังคม สติปญญา อารมณและปญญาในภูมิหลังของตนเอง ครูอาจารยจึงตองทําหนาที่เปนทั้งผูปกครอง
ควบคูไปกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางมาเปนกลไกในการชวยเหลือใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาในแตละดานของตนเองไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้โรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมี
ความเปนวิชาการและเปนระเบียบเรียบรอย สวยงามมีบรรยากาศในโรงเรียนรมร่ืน ทาทายใหนักเรียนไดคนควาหาความรู
ไดตลอดเวลา นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดบริการหองเรียน อุปกรณการเรียน สื่อเทคโนโลยี และอาคารและสถานที่เรียน
เหมาะสมเพราะอาคารสถานที่มีเพียงพอตอการใหบริการและสะอาด รมร่ืนนาอยู ก็จะทําใหผูเรียนมีความรูสึกศรัทธา 
สบายใจ อารมณแจมใส และเปนการปลูกฝงเร่ืองความมีระเบียบวินัยไปในตัวดวย จัดสภาพแวดลอมของหองเรียนสงเสริม
บรรยากาศการเรียน การจัดบริการที่เลนและออกกําลังกายอยางเพียงพอใหบริการในเร่ืองน้ําดื่ม และน้ําใชภายในโรงเรียน
และจัดบริการแนะแนวใหนักเรียน โดยมีหองแนะแนวเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําเสมือนบาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อรชร อุบลเริศ (2555,หนา 134 -135) พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีความสําคัญมากที่สุดในเร่ืองของการจัดบริการ
สถานที่จอดรถภายในโรงเรียนอยางเพียงพอ และมีบรรยากาศในโรงเรียนรมร่ืน 
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การศึกษาปจจัยท่ีเอื้อตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 
Factors Supporting to the Success of Moral Development for Schools in 
Thaphatepanom Educational Quality Development Network under Chiang Mai Primary  
Educational Service Area Office 6 
 
ผูวิจัย   วิทยา  ทิศหลา 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  สุภิสิงห 

สาขา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ของโรงเรียน
ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
และ 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนในของ
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครูผูสอน จํานวน 86 คน รวมทั้งหมด 91 คน 
สังกัดโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดกลางของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงาน
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น
ที่ 0.95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัย พบวา 

1. ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการเปนแบบอยางที่ดีซึ่งกันและกัน รองลงมา ดาน
การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม ดานการจัดทําโครงงานคุณธรรม และดานการบูรณาการ
คุณธรรมในการจัดการเรียนรู ตามลําดับ  

2. ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนในกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดแก 
การอยูในสังคมควรมีวาจาสุภาพ พูดอยางสรางสรรค ควบคุมสภาวะทางอารมณ เสริมสรางความรัก ความสมัคร
สามัคคีกันในสถานศึกษา สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมของสถานศึกษา และสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีใน
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ง ชวยกันรณรงคใหชมุชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมของสถานศึกษา  
 
คําสําคัญ : ปจจัยความสําเร็จ การพัฒนาคุณธรรม โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม  
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Abstract 
This research With objectives 1) to study the factors supporting to the success of moral 

development for schools in Thaphatepanom Educational Quality Development Network under 
Chiang Mai Primary Educational Service Area office 6, and 2) to study the proposal guidelines 
for promoting factors contributing to the success of the moral development for schools in 
Thaphatepanom Educational Quality Development Network under Chiang Mai Primary 
Educational Service Area office 6. The population used in this research were 5 school 
administrators, 86 teachers and a total of 91 teachers from the opportunity schools. Medium 
size of Thaphatepanom Educational Quality Development Network. The instrument used for 
data collection was a questionnaire with a reliability of 0.95. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
The research found that 

1. The factors supporting to the success of moral development for schools in 
Thaphatepanom Educational Quality Development Network under Chiang Mai Primary 
Educational Service Area office 6 were overall is at a high level. When considering in each 
aspect In descending order as follows: Being a good example for one another, followed by 
providing an environment conducive to moral development, establishing a moral project, 
and integrating morality in learning management were at the high level, respectively. 

2. The proposal guidelines for promoting factors supporting to the success of moral 
development for schools in Thaphatepanom Educational Quality Development Network 
under Chiang Mai Primary Educational Service Area office 6 were as follows: there should 
be polite when living in a society, speak creatively, control the emotions, strengthen to love, 
unity application in schools, promote school cultural preservation, and inserting cultural 
traditions instructional activities, as well as helping to campaign for the community to see 
the value of the school's culture. 

 
Keywords : Factor, Moral Development, Educational Quality Development Network  
 
บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 บัญญัติวา รัฐตองจัดการศึกษาอบรม
และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรม และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ              
พ.ศ. 2542 หมวดที่ 1 มาตรา 6 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้กรอบทิศทาง การพัฒนาประเทศในระยะปานกลาง 
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาว และมีการดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
11 พ.ศ. 2555-2559 ในแนวคิดที่ยึด คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ในทุกมิติอยางเปนองครวมและให
ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทัง้ดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบ
บริหารจัดการภายในที่ดีใหเกิดข้ึนในทุกระดับ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีคนเปนศูนยกลางไดอยางแทจริง 
การพัฒนาคน หมายถึง การเสริมสรางใหบุคคลมีคุณลักษณะที่ดี มีคานิยมที่เอ้ือตอการพัฒนาประเทศ มีคุณธรรม
ประจําใจและมีจริยธรรม คือปฏิบัติตนตามหลักของศีลธรรม จารีตประเพณี กฎหมายและระเบียบขอบังคับของ
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สังคม การพัฒนาบุคคลเปนหนทางนําไปสูการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนับเปน
เปาหมายสูงสุดของอารยประเทศทุกประเทศ (ราชกิจานุเบกษา, 2560: 42 ) 

ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหมีคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษามีความสําคัญและมีสวน
รับผิดชอบในการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหแกเยาวชนและพลเมืองในชาติเปนอันมาก การที่จะพัฒนา
พลเมืองของประเทศใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพนั้น สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพราะ
การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะความเจริญที่ปรากฏทั้งในดานวัตถุและดานคุณธรรม
จริยธรรมในจิตใจของคนนั้น เปนผลสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของคนในสังคม อันเกิดจากการอบรมบมนิสัยมาจาก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ตลอดจนไดรับกระบวนการขัดเกลาและปรากฏการณทางสงัคมทีด่ ีรวมทัง้ การจดัการ
ศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมก็ยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งข้ึนสําหรับการ
พัฒนาประเทศสูเปาหมายในอนาคต ซึ่งสภาพของสังคมไทยปจจุบัน ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม มีปญหาที่เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนที่ทุกฝายจะตองรวมมือกันปรับปรุงแกไขอยางถูกวิธี ซึ่งปจจุบัน
ศีลธรรมของคนตกต่ําลงไปมาก มีความรุนแรงเกิดข้ึน ตั้งแตเด็กฆากัน เด็กขมขืนเด็ก มีการโฆษณาเหลา เบียร บุหร่ี 
มีหญิงบริการ จํานวนมาก จนไดรับฉายาวา นครแหงโสเภณี เพราะฉะนั้นจะเห็นวาปญหาศีลธรรมจริยธรรมเสื่อม
เปนปญหาหนึ่งของสังคมไทย (สัมมา รธนิฐย, 2558: 12) 

ในปจจุบันนี้ ไดมีแหลงมั่วสุมของวัยรุนทั้งชายและหญิง เกิดข้ึนตามสถานที่ตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 
และขยายตัวไปยังภูมิภาคตาง ๆ ตอเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะการแพรระบาดของแฟชั่นเสื้อผาวัยรุน อาทิ ชุดสายเดี่ยว 
เกาะอก กระโปรงสั้น ขณะเดียวกันก็เกิดมีแหลงมั่วสุมของเยาวชนที่นัดพบกันเพื่อดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล         
มั่วสุมยาเสพติดประเภท ยาอี ยาบา แมกระทั่งการซื้อขายหนังสือ วีดีโอ วีซีดีลามก รวมทั้งการขายบริการทางเพศ
จนติดเชื้อเอดส โดยพบวาการมีเพศสัมพันธของเยาวชนหญิงเร่ิมตั้งแตอายุ 13 ป สวนชายเร่ิมตั้งแตอายุ 16 ป          
ซึ่งปญหาทั้งหมดของเยาวชนนั้นยากเกินกวาหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจะรับผิดชอบไดเพียงหนวยงานเดียว            
การดําเนินการแกไขตองเปนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ โดยจะตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 
จากปญหาเด็กและเยาวชนในสภาพการณปจจุบัน มีปญหาใหญ ๆ อยู 4 เร่ือง เรียงตามลําดับความรุนแรงมากที่สุด 
คือ ปญหาเร่ืองยาเสพติด พบวาเด็กเขาไปเก่ียวของในทุกข้ันตอนของวงจรยาเสพติด ตั้งแตการผลิต การจําหนาย 
และการเสพย โดยพบวาเด็กเขาไปเก่ียวของมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกป อันดับที่ 2 ปญหาเร่ืองโรคเอดส มีเด็กที่เปน
กําพราจํานวนมหาศาลที่พอแมตายดวยโรคเอดสและเด็กที่ติดเชื้อเอดสจากแม จากจํานวนเด็กกําพรานับแสนคน 
พบเด็กติดเชื้อเอดสถึง 30,000 คน เด็กเหลานี้จะเปนปญหาและสรางภาระบางอยางใหกับสังคมเปนอันมาก อันดับ
ที่ 3 ปญหาเร่ืองการทารุณกรรมเด็ก พบปญหาเก่ียวกับเด็กถูกทํารายรางกาย ถูกทารุณกรรม ขมขืน หรือถูกบังคับ
ใหขายบริการทางเพศ มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน อันดับที่ 4 ปญหาเร่ืองเด็กหลบหนีออกจากบาน เนื่องจากทนตอสภาพ
ความเปนอยูในครอบครัวไมไหว กลายเปนเด็กเรรอน มีอยูประมาณ 15,000 - 17,000 คนทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สังคมไทยกําลังเดินทางมาถึงจุดวิกฤต เปนคําพูดที่คนไทยใชสรุปสภาพของสังคมในปจจุบันในขณะที่
สังคมไทยอยูกันแบบครอบครัวเดี่ยว เปนสังคมที่ขาดความอบอุน คําพูดนี้ไมผิดนัก เพราะเยาวชนถูกเลี้ยงดูดวยเงิน 
เติบโตมากับสังคมแบบวัตถุนิยม ในขณะที่ผูใหญซึ่งเปนแบบอยางแกเยาวชนกําลังแขงขันกันหาเงิน โดยมิไดเอาใจ
ใสสังคมหรือแมแตคนในครอบครัวสงผลใหสังคมไทยกลายเปนสงัคมที่อยูแบบตัวใครตัวมัน เยาวชนโดยเฉพาะวัยรุน
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ถูกปลอยใหอยูกับกลุมเพื่อน รวมกลุมทําสิ่งที่ไรสาระ มีความเชื่อและคานิยมที่ผิด ๆ จนเลยเถิดถึงข้ันทําในสิ่งที่
ผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจ (สนธยา ชมภู, 2557: 19) 

จากความสําคัญดังกลาว จะเห็นไดวา สาเหตุมาจากการพัฒนาที่ขาดความสมดลุระหวางการพัฒนาดานวัตถุ
กับการพัฒนาดานจิตใจ เปนผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมซึ่งกอใหเกิดปญหาของสังคม อันแสดงใหเห็นถึงความ
เสื่อมโทรมดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน และในภาวะปจจุบันที่มีความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูง เปนโลกที่ไรพรมแดนมีการสื่อสารความรูและขอมูลขาวสารอยางไร
ขีดจํากัด จึงอาจทําใหมีการแพรกระจายปญหาไปไดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทั้งในเมืองใหญและในชนบทได
ตลอดเวลา จากปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน 
ยังมีปญหาที่ทําใหไมสามารถพัฒนาเยาวชนของชาติสวนหนึ่งใหบรรลุตามความมุงหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาที่ตองการใหเด็กมีคุณธรรมได ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการ
พัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
และทราบแนวทางที่ดีทีสุ่ด สําหรับการพัฒนาคุณธรรมแกเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ของโรงเรียนในโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ของ
โรงเรียนในโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดและงานที่เก่ียวของกับการศึกษาปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม 
โดยผูวิจัยอางอิงมาจากคุณธรรมอัตลักษณเปนเปาหมายของการปฏิบัติงาน สวนวิธีการเคร่ืองมือชวยใหบรรลุ
เปาหมายตามแนวทางของศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560: 27) ไดแนะนําไว 4 วิธีการ ไดแก            
1. การจัดทําโครงงานคุณธรรม 2. การเปนแบบอยางที่ดีซึ่งกันและกัน 3. การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา
คุณธรรม 4. การบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัย เร่ือง ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมปจจัยที่เอ้ือตอ
ความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัด

413

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



สํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 5 คน ครูผูสอน จํานวน 86 คน รวม
ทั้งหมด 91 คน มาจากโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ซึ่งเปนโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดกลาง ในอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางที่ผูวิจัยสรางเอง โดยเปนแบบสอบถาม
เก่ียวกับ ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ของโรงเรียนโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 โดยเปนแบบสัมภาษณก่ึง
โครงสรางตรวจสอบรายการและแบบมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ประกอบตัวอยาง เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนในกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เปนแบบ
สัมภาษณก่ึงโครงสรางแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ จํานวน 45 ขอ มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ 0.95 

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงโรงเรียนในโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6เพื่อขอความอนุเคราะห
เก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล พรอมรับแบบ
สัมภาษณก่ึงโครงสรางคืนดวยตัวเอง 

 3. นําแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางที่รวบรวมมาไดทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนนําไป
วิเคราะห 

 4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ของโรงเรียนโรงเรียนในกลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ใชสถิติดังนี้ 
ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางโดยใชสถิติ ความถ่ี รอยละเสนอ

ในรูปแบบตาราง 
ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับ ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ของโรงเรียนใน

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 โดย
การหาคาสถิติ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแปลความหมาย เสนอใน
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รูปแบบตารางแลวนําผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปรผลของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 121) ดังนี้ 

 4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
ตอนที่ 3 นําผลจากแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางการวิเคราะหมาขอมูลเนื้อหาเพื่อสรุปและอธิบายผล

วิเคราะหเนื้อหาแลวแปลความหมายของขอมูลแบบบรรยาย (Content analysis) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ศึกษาปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัย ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจยัแสดงตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางแสดงผลการศึกษาปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จ µ σ ระดับ 
ดานที่ 1 การจัดทําโครงงานคุณธรรม 4.14 0.85 มาก 
ดานที่ 2 การเปนแบบอยางที่ดีซึ่งกันและกัน 4.44 0.75 มาก 
ดานที่ 3 การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม 4.20 0.77 มาก 
ดานที่ 4 การบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู 3.86 0.87 มาก 

       รวม 4.16 0.81 มาก 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 พบวา โดยรวม           
มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก (µ=4.16, σ=0.81) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังตอไปนี้ ดานการเปนแบบอยางที่ดีซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับ
มาก (µ=4.44, σ=0.75) รองลงมาคือ ดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม มีคาเฉลี่ย อยูใน
ระดับมาก (µ=4.20, σ=0.77) ดานการจัดทําโครงงานคุณธรรม มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก (µ=4.14, σ=0.85) 
และดานการบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก (µ=3.86, σ=0.87)  
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สรุปผลการวิจัย 
1. ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการเปนแบบอยางที่ดีซึ่งกันและกัน รองลงมา 
ดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม ดานการจัดทําโครงงานคุณธรรม และดานการบูรณาการ
คุณธรรมในการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก ตามลําดับ  

2. ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ของโรงเรียนใน
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ไดแก การอยูในสังคมควรมีวาจาสุภาพ พูดอยางสรางสรรค และควบคุมสภาวะทางอารมณไดดี เสริมสรางความรัก 
ความสมัครสามัคคีกันในสถานศึกษา สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมของสถานศึกษา และสอดแทรกวัฒนธรรม
ประเพณีในกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ง ชวยกันรณรงคใหชุมชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมของสถานศึกษา  
 
อภิปรายผล 
ผลการศึกษา ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประชากร ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครูผูสอน จํานวน 86 คน รวมทั้งหมด 91 คน พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเปนแบบอยางที่ดีซึ่งกันและกัน รองลงมา ดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณธรรม ดานการจัดทําโครงงานคุณธรรม และดานการบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู 
ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของวิมล เหมือนคิด, ภาวิตา มณีมัย, สายทิพย เหลาทองมีสกุลและ ธัมมัฏฐิตตา 
อยูเจริญ (2557: 12) ไดศึกษาเร่ือง การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สงผลตอคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาคุณธรรมจํานวน 8 ดานไดแกดานมีความขยัน มีความประหยัด มีความซื่อสัตยมีวินัย มีความสุภาพ สะอาด    
มีความสามัคคีและมีน้ําใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 ยกเวนดานมีความกตัญูซึ่งระหวาง
กอนและหลังการทําโครงงานไมแตกตางกันและพบวา นักศึกษาที่ทําโครงงานแตกตางกัน มีคุณธรรมตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคไมแตกตางกัน คลายคลึงกับงานวิจัยของพูลศักดิ์ อุดมโภชน และพิทักษ ศิริวงศ 
(2556: 431) ไดศึกษาเร่ือง การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และแนวทางการปฏิบัติในความเปนพลเมืองดี
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนให
ความหมายของความเปนพลเมืองดี คือ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง การมีสวนรวมในกิจกรรม
การเมืองการปกครอง การ เคารพในสิทธิเสรีภาพ และการยึดมั่นปฏิบัติในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การมี
ความรับผิดชอบตอ หนาที่ของตนเอง และการยอมรับมติของเสียงขางมาก สวนที่มาของความหมายนั้น มาจากการ
อบรมเลี้ยง ดูของพอแมผูปกครอง อิทธิพลของสื่อทางโทรทัศน และการเรียนผานรายวิชาตางๆ โดยคําสั่งสอนของ
ครู อาจารย ตลอดจนการมีสวนรวมทํากิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี คือ 
การปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด การปฏิบัติตนใชสิทธิเลือกตั้งภายในประเทศ การเคารพใน สิทธิเสรีภาพใน
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การอยูรวมกันภายในหอพัก การบวชศึกษาพระธรรมทดแทนพระคุณของพอแม การแขงขันกีฬาระดับประเทศใน
ฐานะตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดนครปฐม และการเสียสละเวลาในการ เลือกตั้งประธานนักเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของพระครูใบฎีกามณฑล เขมโก (ชูโตศรี) (2562: 192-193) ไดศึกษาเร่ือง อิทธิพลของสภาพแวดลอมที่
เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบวา สภาพแวดลอมในสถานศึกษา เปนองคประกอบ
สําคัญในการกําหนดนโยบายที่จะนําไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลตอการเรียนรูและการจัดการศึกษา
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการจัดสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยนั้น มีความสําคัญตอบรรยากาศและ
ความรูสึกของครู นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งคนอ่ืนๆ ที่มีอยูในมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมไมดี 
จะทําใหนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนเก่ียวของเกิดความรูสึกที่ไมดีตอมหาวิทยาลัย แตถามหาวิทยาลัยมี
บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีก็จะทําใหนักเรียน นักศึกษา อยากไปมหาวิทยาลัย และผูที่มีสวนเก่ียวของมี
ความรูสึกที่ดีตอมหาวิทยาลัยดวย สอดคลองกับงานวิจัยของสมุหศรัณย ปฺญาวชิโร (2557: 80-86) ไดศึกษาเร่ือง 
การสงเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน วัดเปาโรหิตย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พบวา การ
สงเสริมดานความมีวินัย นักเรียนเขาแถวตามระเบียบ ปฏิบัติตนตามขอบังคับของโรงเรียน ทุกคนชวยกันทําความ
สะอาดหองเรียนดวยความเรียบรอย การสงเสริมดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ
วัชระ สํวโร (2558: 139) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหมเขต 3 กลุม
ตัวอยาง จํานวน 255 คน พบวา การใหเด็กเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน การที่ครูเตรียมกิจกรรมที่สอดคลองกับความ
สนใจของเด็ก การสอนเนื้อหาที่แปลกใหมและใชวิธีการที่หลากหลาย การเนนใหเด็กเห็นวาเนื้อหาที่เรียนในปจจุบัน 
มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับชีวิตในอนาคต อยูในระดับมาก และไมแตกตางจากศึกษาของศิริพงษ ศรี โรจน (2561: 22) 
กลาวถึง การบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จไว ดังนี้ ผูนําสามารถสรางสรรคและสื่อสาร วิสัยทัศน ผูนํามีทักษะใน
การบริหารอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศนและสื่อสารสนับสนุน สอนงานและมอบอํานาจใหผูรวมงานปฏิบัติตาม
ความสามารถ 

2. ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม ของโรงเรียนใน
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ไดแก การอยูในสังคมควรมีวาจาสุภาพ พูดอยางสรางสรรค และควบคุมสภาวะทางอารมณไดดี เสริมสรางความรัก 
ความสมัครสามัคคีกันในสถานศึกษา สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมของสถานศึกษา และสอดแทรกวัฒนธรรม
ประเพณีในกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ง ชวยกันรณรงคใหชุมชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมของสถานศึกษา 
สอดคลองกับการศึกษาของ ศิลปกร จุมพิษ ( 2557:112) ไดศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของนักเรียน โรงเรียนบานประคอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวา 
แนวทางการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบานประคอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 มีการหาแนวทาง 3 ดาน คือ ดานความประหยัด ดานความขยัน และดาน
ความสุภาพโรงเรียนตองจัดกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติ โดยใชกระบวนที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สอนแบบโครงงาน มีการอบรมคุณธรรม ฝกมารยาทไทย และตองสรางความรวมมือ
ระหวางครูกับผูปกครองอยางใกลชิด เพื่อความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ควบคูกับการ
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พัฒนาทางวิชาการอยางสมดุล การมีสวนรวมสอดสองดูแลความประพฤติ และระแวดระวังปจจัยเสี่ยง รวมถึงการ
สรางความรวมมือประเมินผลเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนานอกจากความรวมมือของผูปกครอง กับครู ในการ
พัฒนาคุณธรรมของนักเรียนแลว ชุมชนก็ตองมีสวนรวมในการพัฒนา เชนเดียวกับงานวิจัยของไพศาล วานิชสุจิต 
(2558: 156) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนบานบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด
กาฬสินธุ พบวา 1. ดานความขยัน นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมในความขยันดีข้ึน 2. ดานการประหยัด นักเรียนยัง
ไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดดีเทาที่ควร 3. ดานความซื่อสัตย สามารถพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานนักเรียนดาน
ความซื่อสัตยไดเปนไปตามความมุงหมายที่ตั้งไว 4. ดานความสามัคคี สามารถพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานนักเรียนตาม
ความมุงหมายที่ตั้งไว กลาวคือ นักเรียนไมกอเร่ืองทะเลาะวิวาท ชวยเหลือกิจกรรมกลุม มีความเอ้ืออาทรตอเพื่อน
กันภายในกลุมไดดี และเชนเดียวกับงานวิจัยของคําตัน วิชัยคําจร (2557: 142) ไดศึกษากลยุทธการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสงเสริมคุณธรรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวา สภาพปจจุบันของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอยู ในระดับมาก คุณธรรมของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค การบริหาร การ
เปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากที่สุด คุณธรรมของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด คุณธรรมของนักเรียน การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสงเสริมคุณธรรมของนักเรียน ควรเสริมสรางความมั่นคงทางคุณธรรม เสริมสราง สมรรถนะ
บุคลากรดานคุณธรรม พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูทางคุณธรรม และ เชื่อมโยงเครือขายคุณธรรม 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ผูบริหาร ควรใหอภัยในความผิดพลาดของการทํางาน 
1.2 ผูบริหาร ควรรณรงคใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีของสถานศึกษา 
1.3 ผูบริหารและบุคลากร ควรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาคุณธรรมของสถานศึกษา

รวมกัน 
1.4 ผูบริหาร ควรมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณธรรมใน

สถานศึกษา 
1.5 ผูบริหาร ควรจัดตั้งกลุม ชมรม หรือสมาคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม ในสถานศึกษา 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรสงเสริมใหมีการวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 
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การมีสวนรวมของผูปกครองดานวิชาการของโรงเรียนบานนานวล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 

Parents’ Participation in the academic Nanual School Surin Primary  Educational 
Service Area Office 2 
 

ผูวิจัย   สมบูรณ  เกลี้ยงพรอม 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
ภาควิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากามีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการ
โรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวน
รวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร           
เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง สุมตัวอยางโดยการใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเนไดจํานวน
กลุมตัวอยาง 95 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-Test  
ผลการศึกษา พบวา  

1. ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.53,SD=1.06) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ( X  = 3.62,SD=1.13) 
รองลงมาคือ ดานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน ( X  = 3.59,SD=1.20) และดาน
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการจัดทําทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล ( X = 3.40,SD=0.92) ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการศึกษา พบวา กลุมผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และในสวนกลุมผูปกครองที่มี เพศ อายุตางกัน ระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ โดยรวม 
ไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม ,วิชาการ  
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Abstract 
Research with the Parents’ Participation in the academic Nanual School Surin 

Primary Educational Service Area Office 2 were 1) to study the check with parents’ 
Participation in the academic Nanual School Surin Primary Educational Service Area Office 
2 2) To compare with the Parents’ participation in the academic Nanual School Surin Primary 
Educational Service Area Office 2 this research. by personal factors of the parents. Sampling 
by turning the tables Krejcie and Morgan. Number of samples 95 people and sampling by 
means of specific research, come. A tool that uses the collected information is a questionnaire 
used statistics, standard deviation, percent, t-test, and F-Test values are values.  
The study found that  

1. the level of participation of parents’ Participation in the academic Nanual School 

Surin Primary Educational Service Area Office 2, found that the overall level (X = 3.53, SD = 
1.06) when considering a list of aspects found to the side with the highest average is to 

promote quality education in management levels (X = 3.62, SD = 1.13) is to build a network, 

developing curriculum and learning management. Teaching level (X = 3.59, SD = 1.20) and 

below the average minimum is the registration and measure-evaluation is moderate ( X = 3.40, 
SD = 0.92), respectively. 

2. the results of the comparative analysis the level of parents’ Participation in the 
academic Nanual School Surin Primary Educational Service Area Office 2 study found that 
parental education level group, occupation, and income per month for different level of 
academic engagement vary statistically significant at .05 level, and, in part, by sex, age group of 
parents who have different levels of involvement as overall academic. There is no difference. 
 
KEYWORDS : Participation, Academic 
 
บทนํา 

ในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการศึกษาเปน
องคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ การจัดการศึกษามีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนใหมี
ประสิทธิภาพและสามารถที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามกระแส
โลกาภิวัตน รัฐบาลจึงตองสรางกฎหมายเพื่อใหเปนกรอบในการพัฒนาการศึกษาเพื่อใหประโยชนแกเยาวชนมาก
ที่สุด มีกฎหมายที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาซึ่งการมีสวนรวมสามารถสรางความ
เจริญกาวหนาในดานการศึกษา ตลอดจนสรางความสมดุลในระบบการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา39 ไดกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศึกษาในดานตาง ๆ 
ไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยตรง จึงเปนแนวโนมของการบริหารการศึกษา ที่จะใหอิสระกับโรงเรียนมีความ
เปนตัวของตัวเองมากข้ึน สามารถกําหนดรูปแบบกิจกรรมในการบริหารและจัดการศึกษาภายในโรงเรียนให
สอดคลองกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของตัวเองที่มีอยูไดอยางอิสระ ผูบริหารโรงเรียนจะดาํเนินการบริหารไดโดย
อิสระ ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีทักษะความคิดรวบยอด สามารถมองเห็นภาพรวมและความสัมพันธของการศึกษา
ไดทั้งระบบ นําปญหาและความตองการของโรงเรียนและชุมชน มากําหนดเปนนโยบายและทิศทางในการบริหาร
และจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางสอดคลองและเปนเอกลักษณของตนเอง 
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สมเกียรติ พวงรอด (2558: 10 – 11) ผูบริหารโรงเรียนเปนตัวจักรสําคัญที่จะกระตุน กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อดําเนินกิจกรรมการบริหารงานโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายปลายทางการบริหารโรงเรียน ผูบริหาร
โรงเรียนตองถือวาตนเปนผูนําไมใชผูบังคับบัญชาแบบเจานายผูทรงอํานาจ ในฐานผูนําจะจองเปนตัวแทนของกลุม 
ผูควบคุมดูแลงานการบริหาร ผูประสานประโยชนใหบุคลากรในโรงเรียนทํางานใหโรงเรียนไดประสิทธิผลสูงสุดและ
มีประสิทธิภาพ กระทรงศึกษาธิการจังไดมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโดยการปฏิรูปการศึกษา
กําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว คือ การปฏิรูปโรงเรียนหรือ สถานศึกษา ปฏิรูปครู บุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุด ดังนั้น ผูบริหาร
จะตองเปนผูมีบทบาทในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา ผลจากการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุง
พัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาการ
จัดการของสถานศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา จะประสบความสําเร็จ ตองอาศัยความรู
ความสามารถ คุณลักษณะที่ดีและคุณธรรมของผูบริหาร  

การศึกษาเปนรากฐานสําคัญที่สุดในการพัฒนาคนในทุกดานตลอดชีวิต หลักการและจุดมุงหมายของ
การศึกษานั้น มิใชเพียงเพื่อความเจริญงอกงามทางปญญา ความคิด จิตใจและคุณธรรมเทานั้นแตยังรวมไปถึงการ
อยูดีมีสุข สามารถอยูรวมกันในสังคมไดซึ่งจะสงผลไปสูการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาและเปนที่ยอมรับของ
นานาอารยะประเทศดวย (กรมวิชาการ.2554 :1) โดยหลักการจัดการศึกษายังยึดหลักสําคัญคือผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง ไดถือวา “ผูเรียนสําคัญที่สุด”กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2554: 195) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดขอบขายของการบริหารบุคลากรและการจัดการศึกษาไว 4 งานคืองาน
การบริหารงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคลากรและงานบริหารงานทั่วไป จากขอบขายงาน
บริหารสถานศึกษากําหนดไวทั้ง 4 งานนั้นผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญตอการบริหารการศึกษาใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปรียบเสมือนลมหายใจที่จําเปนของชีวิต ยิ่งในยุคที่มีการ
พัฒนาการศึกษาอยูในทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งในแงบวกและในแงลบอันมีผลกระทบเชื่อมโยง
มาจากบริบทของสังคมโลกการพัฒนาจะเขามามีสวนชวยใหการศึกษาสามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงและ
สามารถแขงขันกับนานาประเทศไดอยางมีศักดิ์ศรี 

ปจจุบันโลกไมไดหยุดนิ่งอยูกับที่แตพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและที่สิ่งสําคัญคือบุคลากรทาง
การศึกษาตองสนใจใฝ รู มีความรักที่จะเรียนรูและมีความพรอมที่จะแสวงหาความรูความหวังของการพัฒนา
การศึกษาก็จะเกิดข้ึน ดังนั้นเราตองชวยกันพัฒนาโอกาสและคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา ใหกําลังใจ 
สงเสริมใหมีการทํางานรวมกัน (บัญชา อ๋ึงสกุล.2554 : 30-31) อยางไรก็ตามความสําคัญในการมีสวนรวมในการ
บริหาร คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา มีความราบร่ืนการ
บริหารผูอยูใตบังคับบัญชาและการตัดสินใจในการบริหารมีคุณภาพดข้ึีนเพราะเปนการตัดสินใจของบุคคลหลายฝาย
รวมทั้งการสรางทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับอุปสรรคในการบริหารแบบมีสวนรวม คือคานิยมองคกร
ประเพณคุีณภาพของครู รวมทั้งที่ผูบริหารเองที่ขัดขวางการใชการบริหารแบบมีสวนรวม ปจจุบันเปนที่ยอมรับกัน
วาความสําเร็จของผูบริหารในภาครัฐและเอกชน มิไดข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารเทานั้น แตยังตองอาศัย 
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ความรูความชํานาญและความรวมมือจากผูตามประกอบดวย ครู-อาจารย ลูกจางประจํา ฉะนั้นการ มีสวนรวม ใน
การดําเนินงาน ของผูตาม จึงเปน เร่ืองที่สําคัญ  

ธร สุนทรายุทธ (ม.ป.ป. : 223) ไดกลาววา ผูบริหารจะทํางานคนเดียวไมได จะตองทํางานเปนกลุม 
ดังนั้นการวินิจฉัยสั่งการควรใหบุคคลไดรับรูและเขาใจดวยหากคนงานไดมีโอกาสรวมในการตัดสินใจบางอยางแลว
จะทําใหคนงานตระหนักในความสําคัญของคนงานเองวา ตนเปนสวนหนึ่งขององคการเปนการลดความไมพึงพอใจ
ของคนงานไดดวยการที่บุคคลในหนวยงานหรือองคการจะสามารถปฏิบัติงานไดดีและมีประสทิธิภาพนอกจากปจจัย
ดานลักษณะงาน ความทุมเทในงาน หรือการมีสวนรวมในงานก็เปนสวนหนึ่งที่จะทําใหบุคคลปฏิบัติงานเต็มความรู
ความสามารถ และศักยภาพซึ่งจะสงผลใหองคการนั้นสามารถบริหารงานตางๆ ไดเปนอยางดี ประสบความสําเร็จ
ในการบริหารงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินกิจการความทุมเทในการปฏิบัติงานเปนระดับของการ
ทํางานที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีผลจากความพึงพอใจของเขาเองหรือคุณคาของตนเองตองานที่ปฏิบัตินั้นในระบบการ
บริหารในปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหผูรวมงานมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะครู ผูสอนเปน
ผูรับนโยบายการบริหารมาปฏิบัติ ยอมรูถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน การใหครูผูสอนไดเสนอความ
คิดเห็นจะเปนการบริหารอีกรูปแบบหนึ่งที่ครูมีโอกาสในการพัฒนาระบบรวมกันและเปนการใหความสําคัญแกผู
ปฏิบัติที่มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ จากผลงานวิจัยของจิราวรรณ มาดี (2557)  

ดังนั้น นองจากครูซึ่งเปนผูที่มีความสําคัญอยางมากของการบริหารงานวิชาการ เพราะการทุมเทในการ
ปฏิบัติงาน ความตองการขวัญและกําลังใจ ผูบริหารตางปรารถนาใหบุคคลขององคการมีความทุมเทในการ
ปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งจะทําใหไดผลงานที่มีปริมาณและคุณภาพ จึงมีการเปดโอกาสใหผูปกครองไดแสดง
ความคิดเห็นในการประชุมผูปกครองนักเรียน ของการมีสวนรวมตอการบริหารงานวิชาการของครูเปนสิ่งที่สําคัญ
และผูปกครอง มีความสําคัญมากในการพัฒนาเด็กใหเติบโตอยางมีคุณภาพ โดยการมีสวนรวมในการสงเสริม
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก การไดรับความรวมมือจากผูปกครองตามสมควร แตยังไมเกิดความรวมมือพัฒนาการทาง
การศึกษาเทาที่ควร การเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมกันการบริหารงานของโรงเรียนจะกอใหเกิดผลดตีอการ
พัฒนานักเรียนและการดําเนินการทุกดานในโรงเรียนใหเปนไปตามจุดหมายและสรางความเขาใจอันดีระหวางบาน 
ชุมชน กับโรงเรียนอยางด ี

ดวยเหตุผลนี้ผูศึกษาตองการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสริุนทร เขต 2 วามีสวนรวมอยูในระดับใดตอภาวะผูนาํในแตละดาน
มากนอยแคไหน ผูบริหารมีความสามารถในการใชภาวะผูนําในการนําทีมงานปฏิบัติงานใหเปนทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมตอภาวะผูนําที่สงผลตอทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองดานวิชาการของโรงเรียนบานนานวล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
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1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

ผูวิจัยมุงศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ซึ่งโดยยึด พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในขอบขายภารกิจ ประกอบดวย 7 ดาน 1. การพัฒนาหลักสูตร และ 
กระบวนการเรียนรู 2. การจัดทําทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 3. การบริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 4. การสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 5. การสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 6. การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู 7. การสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
เปนกรอบแนวคิดหลักในการศึกษา ดังภาพที่ 1 

 ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวม
ของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey 
Research) ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดตอเดือน 
  

การมีสวนรวมดานวิชาการ 
. 1. การพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู 
. 2. การจัดทาํทะเบียนและวดัผล-ประเมินผล 
. 3. การบริหารกลุมสาระการเรียนรู  
. และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
. 4. การสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
. 5. การสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
. และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
. 6. การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู 
. 7. การสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการ

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

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จํานวน 126 คน  
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตร ทาโร ยามาเน โดยวิธีแบบเจาะจง 
จํานวน 95 คน ดังนี้  

   n = 
21 eΝ+

Ν  

 โดยที่   n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N = จํานวนประชากร  
   e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนกําหนดที่รอยละ .05 

   n = 
2)05)(.126(1

126

+  

  n = 95 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่สรางข้ึน
ตามแบบ ของ ลิเคิรท (Liker) แบงออกเปน 2 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน เปนแบบ
สํารวจรายการ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 มีดวยกัน 7 ดาน ลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และใหคา
น้ําหนักคะแนน ดังนี้ 

คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองดานวิชาการ อยูในระดับมากที่สุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองดานวิชาการ อยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองดานวิชาการ อยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองดานาวิชาการ อยูในระดับนอยที่สุด 
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3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) 

หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00 จํานวน 34 ขอ 

นําเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาโดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น 0.958 

6. นําเคร่ืองมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ในการศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนชวงเวลา ในปการศึกษา 2561 
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม ผูศึกษาไดประสานงานกับโรงเรียนบานนา

นวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 และรับแบบสอบถามกลับคืน ภายใน 7 วัน 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

5. การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะห
และประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. คารอยละ เพื่อวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามในการมีสวนรวมของผูปกครองใน

ดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
2. คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการ

โรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
3. คา t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม ที่มีตอการมีสวนรวมของผูปกครองในดาน

วิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  
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4. คา F-Test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุมที่มีตอการมีสวนรวมของผูปกครองใน
ดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

3. การวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 55.8 
เพศชาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 44.2 มีอายุระหวาง 36 - 45 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 46.3 อายุ
ระหวาง 25-35 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 31.6 อายุระหวาง 46-55 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ              
8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 41.1 อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 33 คน       
คิดเปนรอยละ 34.7 ประถมศึกษา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 22.1 มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ 47.4 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 25.3 ตามลําดับ 

4. ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.53,SD=1.06) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ( X  = 3.62,SD=1.13) 
รองลงมาคือ ดานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน ( X  = 3.59,SD=1.20) ) และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการจัดทําทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล ( X = 3.40,SD=0.92)  

4.1 ดานการพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก            
( X  = 3.56,SD=0.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการมีสวนรวมในการเรียนรูที่
คาดหวังใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู ( X  = 3.74,SD=0.88) รองลงมาคือ ดานการมี
สวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน ( X  = 3.64,SD=0.93) 
และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการไดเขารวมในการวางแผนการจัดทําหลักสูตร ( X = 3.20,SD=1.28)  

4.2 ดานการจัดทําทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง            
( X  = 3.40,SD=0.92) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือพบวา ดานการมีสวนรวมการวางแผน
กําหนดระยะเวลาในการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน ( X  = 3.83,SD=0.99) รองลงมาคือ ดานการมีสวน
รวมการพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐาน ( X  = 3.58,SD=0.87) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 
ดานการมีสวนรวมการนําผลการวัดผลและประเมินผลมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงพัฒนา ( X = 3.12,SD=0.82)  

4.3 ดานการบริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.49,SD=1.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการมีสวน
รวมการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับผูเรียน ( X  = 3.58,SD=0.96) 
รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ( X  = 3.56,SD=0.91) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการมีสวนรวมกับกลุมสาระการเรียนรูใหเปนไป
ตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน พันธะกิจ และเปาหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร  
( X = 3.39,SD=1.08)  
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4.4 ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก                      
( X  = 3.62,SD=1.13) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการมีสวนรวมการคัดเลือก
บุคลากรเปนคณะกรรมการนิเทศภายใน ( X  = 3.81,SD=1.04) รองลงมาคือ มีสวนรวมจัดระบบการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนในโรงเรียน และมีสวนรวมการสํารวจและประเมินความตองการของบุคลากรในการ
รับการนิเทศ ( X  = 3.65,SD=1.08) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการมีสวนรวมการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพสถานศึกษาตามตัวชี้วัดที่โรงเรียนกําหนดไว ( X = 3.36,SD=1.16)  

4.5 ดานการสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X  = 3.52,SD=1.04) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการมีสวนรวม
การจัดทําโครงการผลิตสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน ( X  = 3.75,SD=0.96) รองลงมาคือ ดานาการมีสวนรวม
การเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู ( X  = 3.61,SD=1.17) และดานที่มีคาเฉลี่ยน
นอยที่สุดคือ ดานการมีสวนรวมการจัดหาสื่อ และเทคโนโลยี เพื่อใชในการจัดกาเรียนการสอนและพัฒนาดาน
วิชาการ และมีสวนรวมการนําผลการประเมินการใชสื่อและเทคโนโลยีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู           
( X = 3.36,SD=0.85)  

4.6 ดานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก                       
( X  = 3.51,SD=1.03) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการมีสวนรวมสงเสริม
สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรูใหครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน                
( X  = 3.67,SD=0.92) รองลงมาคือ มีสวนรวมกับกลุม/กลุมงาน/งาน/กลุมสาระ ในการสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียน ( X  = 3.64,SD=1.06) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการมีสวนรวมการดูแล             
เก็บรักษา ซอมบํารุง ครุภัณฑ ใหอยูในสภาพที่ดีใชการไดตลอด ( X = 3.17,SD=1.03)  

4.7 ดานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบวา โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X  = 3.59,SD=1.20) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการมีสวนรวม
สงเสริมสนับสนุนใหครูมีสวนรวม เปนสมาชิกเครือขาย สถาบัน สมาคม องคการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ             
( X  = 3.69,SD=1.20) รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
การจัดทําและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                            
( X  = 3.64,SD=1.15) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการมีสวนรวมวางแผนและดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ของโรงเรียน ( X = 3.41,SD=1.21)  

5. การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือน ผูตอบแบบสอบถาม 
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5.1 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตาม เพศ ตางกัน ของผูปกครอง พบวา          
มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ โดยรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษา มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และดานการพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ดานการจัดทําทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล ดานการ
บริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ดานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู ดานการสรางเครือขายพัฒนาหลกัสตูรและการจดัการเรียน 
การสอน มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ ไมแตกตางกัน  

5.2 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตาม อายุ ตางกัน ของผูปกครอง พบวา             
มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ โดยรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การสรางเครือขาย
พฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ดานการจัดทําทะเบียนและวัดผล-
ประเมินผล ดานการบริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ ไมแตกตางกัน  

3.2.1 การเปรียบเทียบรายคูระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียน
บานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามอายุตางกัน ดานการสราง
เครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดวยวิธีของเซฟเฟ พบวา ระดับการการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 4 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอายุต่ํากวา 25 ป 
ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมมากกวา 56 ป คูที่ 2 กลุมอายุ 26- 35 ป ระดับการ
การมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุ 46- 55 ป คูที่ 3 กลุมอายุ 36- 45 ป ระดับการการมีสวน
รวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุ 46- 55 ป คูที่ 4 กลุมอายุ 46-55 ป ระดับการการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง มีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุมากกวา 56 ป 

3.3 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตาม ระดับการศึกษา ตางกัน ของผูปกครอง 
พบวา มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการสราง
เครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ดานการจัดทําทะเบียนและ
วัดผล-ประเมินผล ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ดานการสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา และดานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ ไมแตกตางกัน 
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3.3.1 การเปรียบเทียบรายคูระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียน        
บานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน ดานการ
บริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดวยวิธีของเซฟเฟ พบวา ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมระดับการศึกษาประถมศึกษา ระดับ
การการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา คูที่ 2 กลุมระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับปริญญาตรี 

3.3.2 การเปรียบเทียบรายคูระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียน
บานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน 
ดานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดวยวิธีของเซฟเฟ พบวา ระดับการการมีสวน
รวมของผูปกครอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับการศึกษาอนุปริญญา
หรือเทียบเทา คูที่ 2 กลุมระดับการศึกษาประถมศึกษา ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา 
กลุมระดับปริญญาตรี 

3.4 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตาม อาชีพตางกัน ของผูปกครอง พบวา           
มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ดานการบริหารกลุมสาระการเรียนรู และ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ดานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียน การสอน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการจัดทําทะเบียนและวัดผล-
ประเมินผล ดานการสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี ทางการศึกษา ดานการพัฒนาหองสมุดและแหลง
เรียนรู มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ ไมแตกตางกัน 

3.4.1 การเปรียบเทียบรายคูระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียน
บานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามอาชีพตางกัน ดานการ
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ดวยวิธีของเซฟเฟ พบวา ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอาชีพเกษตรกร ระดับการการมีสวนรวม
ของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว คูที่ 2 กลุมอาชีพเกษตรกร ระดับการการมีสวน
รวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง 

3.4.2 การเปรียบเทียบรายคูระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียน
บานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามอาชีพตางกัน ดานการ
บริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดวยวิธีของเซฟเฟ พบวา ระดับการการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอาชีพเกษตรกร ระดับ
การการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว คูที่ 2 กลุมอาชีพเกษตรกร 
ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง  
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3.4.3 การเปรียบเทียบรายคูระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียน
บานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามอาชีพตางกัน ดานการ
สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ดวยวิธีของเซฟเฟ พบวา ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 3 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอาชีพเกษตรกร ระดับการการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว คูที่ 2 กลุมอาชีพคาขาย/ธรุกิจสวนตัว ระดับการการ
มีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คูที่ 3 กลุมอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจาง ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.4.4 การเปรียบเทียบรายคูระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียน
บานนานวล สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามอาชีพตางกัน ดานการสราง
เครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดวยวิธีของเซฟเฟ พบวา ระดับการการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 4 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอาชีพเกษตรกร ระดับ
การการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว คูที่ 2 กลุมอาชีพเกษตรกร 
ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง คูที่ 3 กลุม
อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอาชีพขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คูที่ 4 กลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง มี
คาเฉลี่ยมากกวา กลุมอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3.5 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตาม รายไดตอเดือนตางกัน ของผูปกครอง 
พบวา มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และดานการพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ดานการจัดทําทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 
ดานการบริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ 
เทคโนโลย ีทางการศึกษา ดานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู ดานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียน การสอน มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ ไมแตกตางกัน 

3.5.1 การเปรียบเทียบรายคูระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียน
บานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามรายไดตอเดือนตางกัน         
ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ดวยวิธีของเซฟเฟ พบวา ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท 
ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมรายไดตอเดือน มากกวา 15,000 บาท คูที่ 2 กลุม
รายไดตอเดือน 10,001–15,000 บาท ระดับการการมีสวนรวมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมรายไดตอ
เดือน มากกวา 15,000 บาท  
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อภิปรายผล 

ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมและเปนรายดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานการ
สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ดานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน ดานการ
พัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ดานการสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี ทางการศึกษา ดาน
การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู และดานการบริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการ
จัดทําทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภาพร ชัยนาม (2554) 
ไดศึกษา ระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนบานหนอง
ผักหนอกสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2 ผลการศึกษาพบวา ดานการบริหารงาน
วิชาการ อยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 1) ดานการพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู 
ไดแก การมีสวนรวมในการเรียนรูที่คาดหวังใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู การมีสวนรวม
ในการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน การมีสวนรวมในการใชหลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 2) ดานการจัดทําทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล ไดแก การมีสวนรวม
การวางแผนกําหนดระยะเวลาในการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน การมีสวนรวมการพัฒนาเคร่ืองมือ
วัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐาน การ มีสวนรวมกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษา 3) ดานการบริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก การมีสวนรวมการจัด
กระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับผูเรียน การมีสวนรวมการจดัทาํแผนการจดัการ
เรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การมีสวนรวมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
รวมกับงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4) ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ไดแก            
การมีสวนรวมการคัดเลือกบุคลากรเปนคณะกรรมการนิเทศภายใน การมีสวนรวมจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนในโรงเรียน และมีสวนรวมการสํารวจและประเมินความตองการของบุคลากรในการรับการ
นิเทศ การมีสวนรวมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 5) ดานการสงเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแก การมีสวนรวมการจัดทําโครงการผลิตสื่อ นวัตกรรม การเรียนการ
สอน การมีสวนรวมการเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู การมีสวนรวมการประเมินผล
การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 6) ดานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู ไดแก การมีสวนรวม
สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรูใหครอบคลุมภูมิปญญา
ทองถ่ิน การมีสวนรวมกับกลุม/กลุมงาน/งาน/กลุมสาระ ในการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน การ
รวมทําการสํารวจแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินที่เก่ียวของกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 7) ดานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ไดแก การมีสวนรวม
สงเสริมสนับสนุนใหครูมีสวนรวม เปนสมาชิกเครือขาย สถาบัน สมาคม องคการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ การ
มีสวนรวมการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการจัดการเรียนการสอน การจัดทําและพัฒนาสื่อ นวตักรรมการจัดการ
เรียนการสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีการมีสวนรวมการฝกแลกเปลี่ยนประสบการณ การพัฒนาครู
ในดานการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พิทักษ เหมือนศาสตร 
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(2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรียนวัดวิมุตยาราม สํานักงานบาง
พลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนวัดวิมุต
ยาราม สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมครู มีสวนรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาดานหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชครูมีสวนรวมมากที่สุด และดานนิเทศภายในครูมีสวนรวมนอย
ที่สุด และผลงานวิจัยของ ศุภรัตน ทรายทอง (2553: บทคัดยอ) การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการและความ
ผูกพัน ตอโรงเรียนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะก่ัวปา อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบวา              
มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะก่ัวปาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีสวนรวมเปนอันดับแรก (คาเฉลี่ย 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.56) รองลงมาดานการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนเปนอันดับที่ 2 (คาเฉลี่ย 3.76 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56) และดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู เปนอันดับสุดทาย (คาเฉลี่ย 3.40 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.61) ความผูกพันของครูตอโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะก่ัวปา อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา            
ในภาพรวมพบวาความผูกพันของครูตอโรงเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63          
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ครูมีความผูกพันตอโรงเรียนอยูในระดับมากทุก 

การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานวิชาการโรงเรียนบานนานวล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการศึกษา พบวา กลุมผูปกครองที่มีระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และในสวนกลุมผูปกครองที่มี เพศ อายุตางกัน ระดับการการมีสวนรวมดานวิชาการ โดยรวม ไมแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทัศนียา กาฬพันธ. (2555). ไดศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการ
บริหารงานโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของ
ผูปกครองที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ที่มี เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัวตอเดือน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการศึกษาตางจากผลงานวิจัยของ กนกกาญน จันทรวงศ (2555)             
ไดศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษา ดานการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมแตกตางกันในทุกดานผูปกครองที่มี
อาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมไมมีความแตกตางกัน และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         
ไมแตกตางกันในทุกดาน 
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ขอเสนอแนะ 
1. การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูควรจัดใหมีการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรให

เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนมากข้ึน 
2. การจัดทําทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล ควรกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล

ประเมินผลของสถานศึกษาใหชัดเจน 
3. การบริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรใหมีการจัดกระบวนการเรียนรู โดย

จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับผูเรียนเพิ่มมาก โดยใชวัสดุทองถ่ินเขามาพัฒนากระบวนการเรียนรู 
4. การสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ควรมีการคัดเลือกบุคลากรเปนคณะกรรมการนเิทศภายใน  
5. การสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการ จัดใหมีการนําผลการประเมินการใชสื่อและ

เทคโนโลยีมาปรับปรุง เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรู  
6. การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู ควรมีการรวมกับกลุม/กลุมงาน/งาน/กลุมสาระ ในการสราง

และพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  
7. การสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ การพัฒนาครูในดานการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียน บานแมขีด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

 

School Administration According to the Philosophy of Sufficiency Economy: A Case 
Study Banmaekeed School, Maehongson Primary Education Area Office 2 
 

ผูวิจัย   สมพงษ  หอมนาน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ  สุภิสิงห 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษา โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 และ 2) เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 
โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ขาราชการครู จํานวน 13 คน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 
5 คน ของโรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2ปการศึกษา 2561 รวม
ทั้งหมด จํานวน 19 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม แบบประมาณคา มี 5 ระดับ          
มีคาความเชื่อมั่นที่ 0.90 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบวา 

 1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา โรงเรียนบานแมขีด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 โดยรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานบริหารงบประมาณ รองลงมา 
คือ ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานทั่วไป และดานบริหารงานบุคคล  

2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 
โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ควรมี
การนิเทศกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และควรจัดใหมีวิทยากรภายนอกมารวมแลกเปลี่ยน ควรมีการ
กําหนดโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ลงในแผนปฏิบัติการโรงเรียนใหชัดเจน และควรมีการ
ระดมทรัพยากรภายนอกเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู ควรเนนหลักการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ควรมีการ
สรางเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนา งานดานเศรษฐกิจพอเพียงใหหลากหลาย และควรสรางแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูเพื่อนําไปประยุกตใชในการใชชีวิตประจําวัน 

 
คําสําคัญ : การบริหารสถานศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the school administration according 
to the philosophy of sufficiency economy: a case study Banmaekeed school under 
Maehongson Primary Education Service Area office 2, and 2) to study the recommendation 
guidelines for developing the school administration according to the philosophy of 
sufficiency economy: Case Study Banmaekeed school under Maehongson Primary 
Education Service Area office 2.  
 The population in this study consisted of 1 school director, 13 teachers, and 18 
educational personnel in Banmaekeed school under Maehongson Primary Education 
Service Area office 2, in academic year 2019, for a total of 74 informants. The instruments 
used to collect data were a five-rating scale questionnaire with a reliability of 0.90, .and a 
semi-structured interview form. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and summary. 
The study results revealed that: 
  1. The school administration according to the philosophy of sufficiency economy: a 
case study Banmaekeed school, under Maehongson Primary Education Service Area office 
2 were overall at a high level in 4 aspects. When considering was ordered from high to low 
as follows: the budget management, followed by the academic management, the general 
management, as well as the personnel management, respectively.  
 2. Regarding the recommendation guidelines for developing the school administration 
according to the philosophy: a case study Banmaekeed school under Maehongson Primary 
Education Service Area office 2 were as follows: school administrators should monitor and 
follow-up of performance regularly, they should provide external resource persons to 
exchange knowledge, there should be a determined project or activity of sufficiency 
economy in school action plan obviously. Moreover, there should be the mobilizing the 
external resources to develop learning resources, emphasizing on the tasks participation 
including building the cooperation network to develop a variety of the sufficiency 
economy, and there should be the learning center concerning the philosophy of sufficiency 
economy of learners’ learning and studying for applying in daily life. 
 
Keywords : School Administration, the Philosophy of Sufficiency Economy 
 

บทนํา 
ปรัชญาการศึกษาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากการ

วิเคราะหพบวา ความหมายและขอบเขตของการศึกษา คือ การศึกษาเปนกระบวนการ กิจกรรมของสังคมและรัฐ 
เพื่อการพัฒนาประชาชนและบุคคลพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แกไขปญหาไดอยางเปนระบบ ดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีเหตุผลตามยุคสมัยดวยการพัฒนาบุคคล ใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนการจัดการศึกษาสมบูรณ
การศึกษาเปนบทบาทหนาที่ของทุกคนทุกสวน ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตเปนการศึกษาตลอดชีวิตไมมีที่สิ้นสุด 
และยังพบวาการศึกษาตามแนว พระราชดําริมีหลักหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาสรางองคความรู ความคิดเปน
พื้นฐานของบุคคล และสังคมที่จะพัฒนาตอยอดองคความรูใหม รองรับการเปลี่ยนแปลงดวยหลักบูรณาการความรู 
ความคิด เชื่อมโยงและสอดคลองกับสภาวการณครอบคลุมความรู การเรียนรู หลักการ ทฤษฎี ทักษะ ปฏิบัติ
ความคิดของเหตุผล รูเทาทัน รูจักตนเอง ควบคุมตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนพื้นฐานของบุคคลใหมี
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สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เขมแข็งสมบูรณ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ บุคคลมีความมั่นใจ คนพบตนเอง
พึ่งตนเองได เตรียมความพรอมปจจัยดานความรู ความคิด ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนา
สมรรถภาพ เสริมสรางความสามารถใหบุคคล นําความรู ทักษะ ประสบการณ มาบูรณาการ ประยุกตใชบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค สรางรูปแบบใหบุคคลมีความรู ความคิด ความ
เขาใจ มีเจตคติที่ดี เหมาะสมมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในการควบคุมตนเอง ปรับตัวได ปฏิบัติตน ดวยการแสดงออก
ทางพฤติกรรมเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เปนพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง และสังคมตอไปในอนาคต (สุวัฒน วิ
วัฒนานนท, 2560 อางใน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15, 2562: 3) 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนในแนวพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการที่ 9 ที่พระราชทาน 
เปนปรัชญาในการดํารงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะ พอดีมี เหตุมีผลและไมประมาท ใหคนไทยนําไปปฏิบัติตั้งแต 
ป 2517 จากนั้นความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไดมี นักวิชาการและหนวยงานนํามาอธิบายและขยายความหมาย 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเขาใจงายมากข้ึน สํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติวิเคราะห 
เชิงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไววา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้แนะการดํารงอยูและการ 
ปฏิบัติตนในทางทีค่วรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต ดั้งเดิมของคนในสังคมไทยที่มองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะ
พลวัตร และมุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความ มั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนาโดยมีแนวคิดทางสาย
กลาง เปนหลักแนวคิดที่สําคัญ นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดทรงใหนิยามความ 
พอเพียงไววาจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ คือ ความ พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุนกันในตัว 
ที่ดี หากกิจกรรมใดขาดคุณลักษณะใดก็ไมอาจเรียกไดวาเปนความพอเพียง แตทวา คุณลักษณะ 3 ประการนี ้           
(3 หวง) จะ เกิดข้ึนไดก็ตองอาศัยเงื่อนไขหลัก 2 ประการ (2 เงื่อนไข) นั่นคือเงื่อนไขความรอบรูหลักวิชาการตาง ๆ 
มาเชื่อมโยง และสัมพันธกับแนวทางการดําเนินชีวิตที่พอเพียง โดยเนน ความอดทน ความพากเพียร สติปญญา 
และความรอบคอบ (ธันยชนก ปะวะละ, 2561: 103) 

จากกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 มีขอความ
เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงความตอนหนึ่งวา แบบพอมี พอกิน หมายความวาอุมชูตัวเองไดใหมีความ
พอเพียงกับ ...การจะเปนเสือนั้น มันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรา พออยูพอกินและมีเศรษฐกิจการเปนอยูอยาง
พอมีพอกิน... เปนกระแสพระราชดํารัสซึ่งเปน แนวทางสําหรับการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติเร่ือยมารัฐบาลได
กําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่มุงเนนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนพื้นฐานในการ
พัฒนา โดยประสานความรูมือกันของทุกฝายเพื่อใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได โดย
วิสัยทัศนของ การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 -2564) ใหยึด 
“วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2561: 4) 
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กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในภารกิจที่สําคัญในการพัฒนาคน ซึ่งเปนศูนยกลาง ของการพัฒนา
ตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560- 2564) ที่วางกรอบ แนวคิดและหลักการที่สําคัญ     
การนอมนํา และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนน การพัฒนาอยางมีสวนรวม สนับสนุนและ
สงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาสูความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขโดย          
มีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชรูปแบบการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดวย
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตแก 
ชาวไทยมาตลอดนานกวา 40 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทาง การ
แกไขปญหาเพื่อใหรอดพนและสามารถอยูไดอยางมั่นคง ยั่งยืน ภายใตการเปลี่ยนแปลง ตามกระแสโลกาภิวัตน 
(อลงกต ยะไวทย, อุเทน เจริญภูม,ิ จําเริญรัตน จิตตจิรจรรย, 2561: 193) 

แตอยางไรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูสถานศึกษาในปจจุบันเกิดปญหาในเชิงการ
ปฏิบัติเพราะผูบริหารสถานศึกษาบางคนไมศึกษารายละเอียดใหเขาใจ ทําใหการดําเนินกิจกรรมที่นอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารและการจัดการเรียนการ สอนในโรงเรียนขาดความตอเนื่องทําใหบรรลุ
ตามเปาหมายไมเกิดการพัฒนานาอยางยั่งยืน อีกครูขาด ความรูความเขาใจที่แทจริงในแนวคิดของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงครูที่ไดรับผิดชอบ ในงานเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นตองรับผิดชอบงาน           
ในสวนอ่ืนๆ ที่โรงเรียน มอบหมายอีกดวยจนไมมีเวลาที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจนเกิด
ความเขาใจและสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได อีกทั้งผูบริหารไม
ประสานความรวมมือเพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 จนสามารถนําไป
ประยุกตใชในสถานศึกษาอยางจริงจังสงผลใหการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใชในการจัดการศึกษา
และการบริหารงานภายในโรงเรียนไมบรรลุตามเปาหมายได 

จากการศึกษาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และไดเลือกโรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2           
เพื่อทําการศึกษา ซึ่งโรงเรียนดังกลาวอยูในพื้นที่ทุรกันดาร มีสภาพทั่วไปเปนโรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ 
จากการศึกษาบริบทของโรงเรียน พบวา เปนนักเรียนที่เปนชนเผาปกาเกอญอ ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน 
นักเรียนตองหารายไดระหวางเรียน เพื่อแบงเบาภาระผูปกครอง ทําใหโรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ไดริเร่ิมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อแกปญหาดังกลาวของนักเรียนและเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพใน
อนาคต ซึ่งพบวา โรงเรียนไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง จนถึงปจจุบัน ซึ่งปรากฏผล การดําเนินงานที่สงผลดีตอ
ผูเรียน โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนเปนที่ประจักษและเปนแบบอยางได ตระหนักถึงคุณคาของการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีผลตอการบมเพาะนักเรียน ใหมีจิตสํานึกของการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับบริบทของสังคม จึงสงเสริมใหแตละโรงเรียนเนนเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียงและดําเนินการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกอใหเกิดผลลัพธ
อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ดังที่ โรงเรียนบานแมขีด อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ไดพยายามบริหารและ
ดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง จนในปจจุบันไดเกิดผลงานที่เปนรูปธรรมหลาย
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ประการ เชน การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงหมูขาว การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงนกกระทา การเลี้ยงไก
พื้นเมือง การเลี้ยงไกไข การเพาะเห็ดนางฟา ฯลฯ การดําเนินการกิจกรรมสหกรณนักเรียนอยางเปนรูปธรรม เปนตน 
ดวยเหตุนี้ จึงเปนเหตุจูงใจใหผูวิจัยสนใจศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2เพื่อใหไดผลการวิจัยในการพัฒนา
โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพตอไป และจะเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
กระบวนการปลูกฝงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในเด็กและเยาวชนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา โรงเรียนบานแมขีด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง: กรณีศึกษา โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2  
 
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหาร
สถานศึกษามี 4 ดาน ตามแผนผังโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา ของคูมือการปฏิบัติงานของขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561: 7) ประกอบดวย ดังนี้ 1) ดานบริหารงานวิชาการ 2) ดานบริหารงบประมาณ 3) ดาน
บริหารงานบุคคล 4) ดานบริหารงานทั่วไป  
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 
โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
บริหารสถานศึกษาและขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง: กรณีศึกษา โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เปนการ
วิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ ดังตอไปนี้  

ประชากรที่ใชศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
บานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ปการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบไปดวย 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ขาราชการครู จํานวน 13 คน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 คน รวม
ทั้งหมด จํานวน 19 คน  
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เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับ การบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ อายุ ระดับศึกษา ตําแหนง 
ประสบการณการทํางาน  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษา โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.90 

ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด สอบถามขอเสนอแนะ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามแกประชากร จํานวน 19 ฉบับ โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกและ
ขอรับคืนดวยตนเอง จํานวน 19 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100   

3. นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนนําไปวิเคราะห 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 
โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ใชสถิติดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถ่ี และรอยละ 
แลวนํามาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป แลวแปลความหมายของ
คะแนนตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2560: 121) แลวนํามาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนที่ 3 วิเคราะหคําตอบของผูใหขอเสนอแนะ โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
 

ผล/สรุปการวิจัย 

 จากการตอบแบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
บานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ปการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบไปดวย 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ขาราชการครู จํานวน 13 คน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 คน รวม
ทั้งหมด จํานวน 19 คน เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 
โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาโรงเรียนบานแมขีด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

สภาพการบริหารงานทั้ง 4 ดาน µ σ ระดับ 

1. ดานบริหารงานวิชาการ 3.86 0.48 มาก 
2. ดานบริหารงบประมาณ 3.95 0.63 มาก 
3. ดานบริหารงานบุคคล 3.78 0.64 มาก 
4. ดานบริหารงานทั่วไป 3.83 0.71 มาก 

รวม 3.85 0.61 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: 

กรณีศึกษา โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2โดยสอบถามออกเปน 
4 ดาน คือ 1) ดานบริหารงานวิชาการ 2) ดานบริหารงบประมาณ 3) ดานบริหารงานบุคคล 4) ดานบริหารงาน
ทั่วไป พบวา โดยรวม มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก (µ=3.85, σ=0.61) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน            
มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานบริหารงบประมาณ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับ
มาก (µ=3.95, σ=0.63) รองลงมา คือ ดานบริหารงานวิชาการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก (µ=3.86, σ=0.48) และ
ดานบริหารงานทั่วไป มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก(µ=3.83, σ=0.71) สวนดานบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
อยูในระดับมาก (µ =3.78, σ=0.64)  

 
สรุปผลการวิจัย  

1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา โรงเรียนบานแมขีด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 โดยรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานบริหารงบประมาณ รองลงมา 
คือ ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานทั่วไป และดานบริหารงานบุคคล  

2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา 
โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ควรมี
การนิเทศกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และควรจัดใหมีวิทยากรภายนอกมารวมแลกเปลี่ยน ควรมีการ
กําหนดโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ลงในแผนปฏิบัติการโรงเรียนใหชัดเจน และควรมีการ
ระดมทรัพยากรภายนอกเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู ควรเนนหลักการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ควรมีการ
สรางเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนางานดานเศรษฐกิจพอเพียงใหหลากหลาย และควรสรางแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูเพื่อนําไปประยุกตใชในการใชชีวิตประจําวัน  
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา โรงเรียนบานแมขีด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ศรประภา 
พงษหัตถาศิลป (2557: 4) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมและรายดานทั้ง  
4 ดาน คือ 1.การบริหารวิชาการ 2.การบริการงบประมาณ 3.การบริหารบุคคล 4.งานบริหารทั่วไป โดยรวมและ
รายดาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณา การบริหารงานแตละงานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานทั่วไป และดานบริหารงานบุคคล ซึ่งแตกตาง
กับ การศึกษาของ พิชามญฐ แซจัน สุภาภรณ ตั้งดําเนินสวัสดิ์ (2561) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับการปฏิบัติปานกลาง โดยโรงเรียนมีการปฏิบัติระดับ
มากในดานการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดานผลลัพธและความสาํเร็จ และดานการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และพบวา ครูที่มีขนาดของโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
สวนครูที่มีอายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
หากวิเคราะหเปนรายดาน อภิปรายผลไดดังน้ี 

ดานที่ 1 ดานบริหารงานวิชาการ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา พัฒนาแนวทางการแนะแนวการศึกษาตอใหผูเรียนไดรูจักตนเองโดยกําหนดเปาหมายทางการศึกษาได 
อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สงเสริมใหจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่หลากหลายใหสอดคลองกับความถนัด ความ
สนใจของผูเรียนอยางเหมาะสมกับวัย อยูในระดับมาก และเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหครอบคลุม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเหมาะสมกับวัย อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ จีรภา 
ไพคํานาม, ประยุทธ ชูสอน (2559: 96-102) ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอน
แกน เขต 4: พหุกรณีศึกษา พบวา สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ดาน
วิชาการ มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไวในหลักสูตรสถานศึกษา ผูมีสวนเก่ียวของรวมจัดทําแผน
สงเสริมงานวิชาการ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานวิชาการ ตองมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบรรจุไวในหลักสูตรสถานศึกษา ผูเก่ียวของมีสวนรวมจัดทําแผนสงเสริมงานวิชาการ แลวนําไปสูการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  

ดานที่ 2. ดานบริหารงบประมาณ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ กําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงดานงบประมาณ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ จัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการควบคุมภายใน สอดคลองกับการศึกษาของ จีรภา ไพคํานาม, ประยุทธ ชูสอน 
(2559: 96-102) ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4: พหุกรณีศึกษา 
พบวา สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานงบประมาณ มีการวาง
แผนการบริหารงบประมาณที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในโครงการ กิจกรรม โดยใชงบประมาณอยางเปนระบบโปรงใส และตรวจสอบไดและ ดาน
งบประมาณ โรงเรียนควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนกรอบในการทํางาน วางแผนการบริหารงบประมาณที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ แลว
ดําเนินการตามแผนงบประมาณดวยความประหยัด คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  

ดานที่ 3. ดานบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคอยางมีวิสัยทัศน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
สงเสริมใหบุคลากรมีความพอประมาณในการดําเนินชีวิต สอดคลองกับการศึกษา ของ สุดารัตน กุมขุนทด, ธานี 
เกสทอง (2560: 2740) ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 พบวา ปญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 โดยภาพรวมพบวาอยูในอันดับปานกลาง ซึ่งอันดับสูงสุด ไดแก ดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และอันดับต่ําสุดไดแก ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สวนแนวทางการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 3 ประกอบดวย สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เก่ียวกับ กิจกรรมการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนไดรับ
ความรู ความเขาใจ เร่ืองการทําวิจัยตางๆ ตามหลักวิชาการ และสถานศึกษาควรสงเสริมจัดใหมีการแสดงผลงาน
การปฏิบัติภารกิจหนาที่ของบุคลากรในกิจกรรม/โครงการตางๆ สงเสริมใหสถานศึกษาเปนเขารวมโครงการ 
สถานศึกษาพอเพียง เขารับการประเมินอยางเปนทางการ และพัฒนาสู สถานศึกษาพอเพียงตนแบบตอไป  

ดานที่ 4. ดานบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ จัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานที่ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ บริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาอยางสมเหตุสมผล, สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวม
รับผิดชอบการบริหารจัดการสถานศึกษา, สงเสริมการจัดการวัสดุ ครุภัณฑ ใหเปนไปตามความตองการของบุคลากร 
สอดคลองกับการศึกษาของ สมใจ สิกขวัฒน, วรรณะ บรรจง, ธานี สถาพร, สังขขาว สุทธิรักษ (2557: 1) ไดศึกษา
เร่ือง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีตอการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 พบวา ประการแรก ระดับการบริหาร
ของผูบริหารและการเสริมสรางคุณลักษณะพึงประสงคของนักเรียนมีการปฏิบัติในระดับมาก ประการที่สอง           
มีความสัมพันธทางบวกระหวางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน และประการสุดทาย การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ดาน 
คือ ดานการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษากับ ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา เปน
ตัวทํานายที่สําคัญในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของ นักเรียน โดยสามารถทํานายไดรอยละ 57  
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2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 
โรงเรียนบานแมขีด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ควรมี
การนิเทศกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และควรจัดใหมีวิทยากรภายนอกมารวมแลกเปลี่ยน ควรมีการ
กําหนดโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ลงในแผนปฏิบัติการโรงเรียนใหชัดเจน และควรมีการ
ระดมทรัพยากรภายนอกเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู ควรเนนหลักการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ควรมีการ
สรางเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนางานดานเศรษฐกิจพอเพียงใหหลากหลาย และควรสรางแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูเพื่อนําไปประยุกตใชในการใชชีวิตประจําวัน 
สอดคลองกับการศึกษาของ สุดารัตน กุมขุนทดและธานี เกสทอง (2560: 2740) ไดศึกษาแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 พบวา สถานศึกษาควรสงเสริมนโยบายการจัดการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยแตงตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
ใหมีชุมชนเขามามีสวนรวมใน การจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ 2) สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียน เก่ียวกับ กิจกรรมการ เรียนรู หนวยการเรียนรู ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริม
สนับสนุนใหครูผูสอนไดรับ ความรู ความเขาใจ เร่ืองการทําวิจัยตางๆ ตามหลักวิชาการ 3) สถานศึกษาควรสงเสริม
นักเรียนใหเขามามีสวน รวมในกิจกรรม/โครงการตางๆ ในการแกปญหาหรือพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน และ         
4) สถานศึกษาควร สงเสริมจัดใหมีการแสดงผลงานการปฏิบัติภารกิจหนาที่ของบุคลากรในกิจกรรม/โครงการตางๆ 
สงเสริมให สถานศึกษาเปนเขารวมโครงการ “สถานศึกษาพอเพียง” เขารับการประเมินอยางเปนทางการ และ
พัฒนาสู “สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ” ตอไป เชนเดียวกับการศึกษาของ สมรภูมิ ออนอุน ธานี เกสทอง (2558: 195) 
ไดศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
ตาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 พบวา แนวทางการบริหารงานวิชาการไดแกผูบริหาร
สถานศึกษาจัดใหมีการอบรมใหความรูแกครูดานสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน การสอน แนวทางการบริหารงานงบประมาณ ไดแกผูบริหารสถานศึกษาจัด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อดา เนินการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษา
และครูในโรงเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการ ระดมทรัพยากรทางการศึกษา แนวทางการบริหารงานบุคคล
ไดแกผูบริหารสถานศึกษาวางแผนอัตรากําลังบุคลากรที่มีอยูใหตรงตามความตองการที่แทจริงรวมถึงสงบุคลากรไป
อบรมกับหนวยงานภายนอยูเปนประจํา แนวทางการบริหารงานทั่วไป ไดแก ดานงานกิจการนักเรียน ผูบริหาร
สถานศึกษาจัดใหมีการประชุม ผูปกครองประจําปการศึกษา เพื่อชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียนแกผูปกครอง  

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนารูปแบบเก่ียวกับ ระบบการบริหารโรงเรียนในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ 
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรพฒันาและสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน โดยเนนการประสานงาน

จากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนการแสวงหาความรวมมือจาก
ผูปกครอง และชุมชน 

449

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพ ใหมีความรูความสามารถตามที่ตองการและหลากหลาย พรอมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือในการ
พัฒนากับหนวยงานภายนอก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมดานการสรางแหลงเรียนรูชุมชน เพื่อเปนการยกระดับการพัฒนา
เก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและปรับพื้นที่ ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหดีและมี
คุณภาพ มีความสะอาด สวยงาม และเหมาะสม 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. เนื่องจากกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้มีทั้งผูบริหารและครูผูสอน ซึ่งอาจมีมุมมองตางกันแตการวิจัย
ไมไดสะทอนถึงมุมมองที่แตกตางกันอยางชัดเจน ดังนั้นการวิจัยคร้ังตอไป ควรที่จะมีการเปรียบเทียบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหวางมุมมองของผูบริหารและมุมมองของครูผูสอน 

2. การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยที่ใหคําตอบเพียงสภาพความเปนจริง ไมไดสะทอนผลบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ดังนั้นการวิจัยคร้ังตอไป ควรวิจัยในลักษณะการวิจัย       
เชิงปฏิบัติการที่สะทอนถึงผลการดดําเนินงานที่เปนรูปธรรม 
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การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 

Learning Resources Management of Tha Kham Educational Quality Development 
Group, Chiang Mai Primary Educational Area Office 6 
 

ผูวิจัย   สมพงษ  แกวดอกรัก 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  สุภิสิงห 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ และ 2) ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ
แหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ประชากร ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 9 คน และขาราชการครู 
จํานวน 63 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบ คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือโดยผูเชี่ยวชาญทดลองใชและวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นไดคาเทากับ 0.90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย (µ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
ผลการวิจัย พบวา 

1. การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา 
ดานการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมา ดานการใชแหลงเรียนรูและดานการจัดแหลง
เรียนรู ซึ่งอยูในระดับมาก  

2. ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 พบวา ควรมีการสํารวจความตองการของนกัเรียนในการ
นําแหลงเรียนรูมาใชการเรียนการสอน ควรศึกษาวิธีการใชแหลงเรียนรูในแตละดานใหเขาใจอยางถองแทเพื่อ
ประโยชนโดยตรงตอนักเรียน  
 

คําสําคัญ : การบริหาร แหลงเรียนรู กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the learning resources management 
of Tha Kham Educational Quality Development Group, Chiang Mai Primary Educational 
Area office 6 and 2) to study the recommendations for the learning resources management 
of Tha Kham Educational Quality Development Group, Chiang Mai Primary Educational 
Area office 6. The population in this study consisted of 7 administrators and 65 teachers, 
totally was 72 respondents. The instrument of this research for collecting data was a 
questionnaire with a reliability of 0.90. The data were analyzed by using frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. 
The research found as follows: 
 1. As regards the learning resources management of Tha Kham Educational Quality 
Development Group, Chiang Mai Primary Educational Area office 6 were overall at a high 
level. When consideration were arranged from high to low as follows: using learning 
resources evaluation, followed by using learning resources and learning resources 
management, respectively.  
 2. The recommendations for the learning resources management of Tha Kham 
Educational Quality Development Group, Chiang Mai Primary Educational Area office 
were as follows: There should be a survey of the students’ requirements for the learning 
resources using for teaching, there should be learning how to use the learning resources on 
each side to fully understand affecting to the students’ benefit, there should be the 
encouragement to use external resources for the instructional benefit. 
 
Keywords : Learning Resources, Management, Tha Kham Educational Quality Development 

Group, Chiang Mai Primary Educational Area office 
 
บทนํา 
 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรูและสาระที่กําหนดไวใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมุงเนนไปที่การจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู จากแหลงเรียนรูที่หลากหลายในรูปแบบตางๆ  
ทั้งในและนอกโรงเรียน ดังนั้นจึงถือไดวาเปนภารกิจที่โรงเรียนตองรับผิดชอบ โดยเร่ิมจากการบริหารจัดการแหลง
เรียนรูใหเปนระบบ วางแผนการใชแหลงเรียนรู จัดตั้งบุคลากรรับผิดชอบดูแล มีการควบคุมกํากับ และติดตาม
ประเมินผลการใช แหลงเรียนรู รวมทั้งแสวงหาแหลงเรียนรูใหมที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและความ
ตองการของครูในฐานะผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูจึงจะทําใหการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของปุณยนุชนภัส อินทนุ (2558: 208-209) ที่ศึกษาศึกษาการบริหาร
จัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนพื้นที่พิเศษกลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 1 คาสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการ
วิเคราะหขอมูล พบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูในและนอกโรงเรียนของโรงเรียนพื้นที่พิเศษกลุมหวยชมพ ู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดานบุคคล โดยภาพรวม พบวา มีสภาพการ
บริหารจัดการแหลงเรียนรูในและนอกโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
พบวา มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ข้ันสรุปและรายงานผล (Action) ข้ันวางแผน 
(Plan) ข้ันตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม (Check) และข้ันการดําเนินงาน (Do) ตามลําดับ ดานสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน 
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โดยภาพรวมพบวา มีสภาพการบริหารจัดการแหลงเรียนรูในและนอกโรงเรียน อยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน พบวา มีข้ันตอนการปฏิบัติงานในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจาก มากไปนอย 
ดังนี้ ข้ันวางแผน (Plan) ข้ันตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม (Check) ข้ันสรุปและรายงานผล (Action) และข้ัน
การดําเนินงาน (Do) ตามลําดับ ดานทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวม พบวา มีสภาพการบริหารจัดการแหลง
เรียนรูในและนอก โรงเรียน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน พบวา มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดย เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ข้ันวางแผน (Plan) ข้ันสรุปและรายงานผล 
(Action) ข้ันตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม (Check) และข้ันการดําเนินงาน (Do) ตามลําดับ ดานกิจกรรมทาง
สังคม ประเพณีและความเชื่อ โดยภาพรวมพบวา มีสภาพการ บริหารจัดการแหลงเรียนรูในและนอกโรงเรียน อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน พบวา มีข้ันตอนการ ปฏิบัติงานในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดย
เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ข้ันสรุปและรายงานผล (Action) ข้ันการดําเนินงาน (Do) ข้ันวางแผน (Plan) 
และข้ันตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม (Check) ตามลําดับ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทา
ขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการจัดการแหลงเรียนรู โดยกําหนด 
3 ดาน ดังนี้ ดานการจัดการแหลงเรียนรู ดานการใชแหลงเรียนรู ดานการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู การเรียน
การสอนตามนโยบายปฎิรูปการเรียนการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 55) ผูวิจัยจึงไดนํากรอบแนวคิด
ดังกลาวมาใชและประมวลเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการบริหารการจัดการแหลงเรียนรู ของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูของกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6รวมทั้งสิ้น 72 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ขาราชการครูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการและขอเสนอแนะใน
การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 3 ดาน คือ ดานการจัดการแหลงเรียนรู ดานการใชแหลงเรียนรู และดานการ
ประเมินผลการใชแหลงเรียนรู ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูเชียวชาญ และวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันได
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา มีคา 0.90  
 การเก็บรวบรวมขอมูลและขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง วิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) แลวนํามาเสนอในรูปตารางประกอบ
คําบรรยายและการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารการจัดการแหลงเรียนรู ของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป แลวนํามาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 
ผล/สรุปการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 นําเสนอดังนี้ 1 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 โดยรวมและรายดาน  

รายการ µ σ ระดับ 

1. ดานการจัดแหลงเรียนรู 3.97 0.64 มาก 
2. ดานการใชแหลงเรียนรู 4.05 0.65 มาก 
3. ดานการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู 4.26 0.57 มาก 

รวม 4.09 0.66 มาก 

 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ตามความคิดเห็นของของผูบริหารและครูผูสอนในกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 พบวา 
โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก(µ =4.09, σ =0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดแหลงเรียนรู             
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (µ =3.97, σ =0.64) รองลงมาคือ ดานการใชแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ย (µ =4.05, σ =0.65) 
สวนดานการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับมาก (µ =4.26, σ =0.57)  
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 2. ผลการศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6พบวา สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุง ดูแล และพัฒนาแหลงเรียนรูของสถานศึกษาอยางเพียงพอ และการจัดการศึกษาควรใหทุกฝายเขามามี
สวนรวม ไมวาในเร่ืองการวางแผนการดําเนินงานหรือการนิเทศติดตามผล สถานศึกษาควรขอความรวมมือจากทุก
ฝายอุดหนุนดานงบประมาณในการดําเนินการเก่ียวกับแหลงเรียนรู ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนแสวงหา
ความรูจากแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ควรใชแหลงเรียนรูที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ควรมีการนิเทศติดตามผล
การใชแหลงเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ควรสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกับชุมชน 
ผูบริหารควรวางแผนและจัดระบบการใชแหลงเรียนรูไวลวงหนา ผูบริหารและครูควรควรรับผิดชอบแหลงเรียนรู
เปนทีมงาน มีการรวมมือจากทุกฝายในการสรางความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของการจัดการแหลงเรียนรู
เพื่อที่จะนําไปพัฒนารวมกัน ผูบริหารและครูควรควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงแหลงเรียนรู พัฒนาแหลง
เรียนรูใหเหมาะสมมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาการจัดการแหลงเรียนรูกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 โดยรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการจัดการแหลงเรียนรู 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู ดานการใชแหลงเรียนรู และดานการจัด
แหลงเรียนรู ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร และครูที่เปนประชากรสวนใหญยังขาดการรายงานการการจัด
แหลงเรียนรู การประเมินความพึงพอใจในการใชการจัดแหลงเรียนรู จากผูเก่ียวของไมมีความตอเนื่อง ทําใหการ
รายงานผลและการพัฒนาการจัดแหลงเรียนรู มีคอนขางนอย สอดคลองกับงานวิจัยของสุดา หงสคํา, จิณณวัตร ปะโคทัง, 
และอมรรัตน พันธงาม (2557: 91) ไดทําการวิจัย เร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสัมมา
สิกขาศีรษะอโศก อําเภอ กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ กลุมผูใหขอมูลไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนสัมมาสิกขา
ศีรษะอโศก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 28 คน เคร่ืองมือที่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบ
สัมภาษณและ แบบสอบถามโดยใชมาตราประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 34 ขอ มีคาความสอดคลองของเคร่ืองมือ 
โดยผูเชี่ยวชาญ (IOC) เทากับ 0.60-1.00 และมี คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .94 สถิติที่ใช ในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใชการ วิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูลเชิง
คุณภาพพบวา การใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู โดยรวมมีการใชอยูในระดับมาก กลุม
สาระการเรียนรูที่มีการใชแหลงเรียนรู มากที่สุด คือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รองลงมา
คือ กลุมสาระการเรียนรู สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู ที่มีการใชแหลงเรียนรูนอยคือ กลุม
สาระการเรียนรู ศิลปะ ลักษณะการใชแหลงเรียนรู ดานการ วางแผนการใช และการประเมินผล โดยรวมมีการ 
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การใหนักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู โดยการลงมือ
ปฏิบัติจริงมีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ การใชแหลงเรียนรูเปนวิถีชีวิตประจําวัน ของนักเรียน และการให
นักเรียนมีสวนรวมใน การพัฒนา อนุรักษและบํารุงรักษาแหลงเรียนรูตางๆ ตามความสามารถตาม ลําดับ สวนขอที่
มีระดับ การปฏิบัติต่ําสุดคือ การสรุปและรายงานผล เก่ียวกับการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร 3. จํานวนการใช
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และปญหาอุปสรรค ในการใชแหลงเรียนรูแตละประเภท แหลงเรียนรูตามธรรมชาติที่มีผูใชมากที่สุด คือ พลาญหิน 
รองลงมา คือ ปาชุมชน ผูใชนอยที่สุด คือ น้ําตกภูลออ ปญหาและอุปสรรค ของการใชแหลงเรียนรูโดยรวม อยูใน
ระดับนอยที่สุด แหลงเรียนรูที่สรางข้ึนเพื่อการเรียนรูที่มีผูใชมากที่สุด คือ หองสมุด รองลงมา คือ หองคอมพิวเตอร 
และหองสื่อสาระ ผูใชนอยที่สุด คือ ศาลาบรรพชน การใชแหลงเรียนรูประเภทนี้ โดยรวมไมมีปญหาและอุปสรรค
ของการใช แหลงเรียนรูทางสังคมมีผูใชมาก ที่สุด คือ สถานประกอบการ รองลงมา คือ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผูใช
นอยที่สุด คือ ประเพณีการใชแหลงเรียนรูประเภทนี้โดยรวมไมมีปญหาและ อุปสรรคของการใช แหลงเรียนรูที่เปน
วิชาการอยูในตัวบุคคล มีผูใชมากที่สุด คือ นักบวช รองลงมา คือ ครูภูมิปญญา และวิทยากรพิเศษ ผูใชนอยที่สุด 
คือ ครูภูมิปญญา การใชแหลงเรียนรูประเภทนี้โดยรวมไมมีปญหาและอุปสรรคของการ  
หากพิจารณาเปนรายดาน อภิปรายผลไดดังน้ี 

 ดานการจัดแหลงเรียนรู ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ในดานการจัดแหลง
เรียนรู โดยรวมพบวา อยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา 
ประชาสัมพันธใหผูปกครองไดมีสวนรวมจัดทําแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมา คือ นําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก และมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบการจัดแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน ตรีไพบูลย (2562: 81) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการแหลงเรียนรูมีชีวิตกลุม
โรงเรียนบานทาสาป จงัหวดัยะลา ประชากรที่ศึกษาคือ ผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนบานทาสาป จํานวน 42 คน 
จาก 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานทาสาป โรงเรียนบานสาคอ และโรงเรียนบานลิมุด (บุญชอบ สาครินทร) การ
ดําเนินการใชกระบวนการแบบมีสวนรวม 4 กระบวนการ ประกอบดวย 1) การวิเคราะหปญหา 2) การวางแผน
แกไขปญหา 3) การดําเนินการตามแผน และ 4) การประเมินผลการดําเนินการ กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสราง
ความเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 1) การสงเสริมแหลงเรียนรูในโรงเรียน ไดแก การพัฒนาสภาพแหลงเรียนรูมีชีวิต
กลุมโรงเรียนบานทาสาป 2) การสงเสริมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ไดแก การศึกษาเสนทาง
แหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ 3) กิจกรรมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแหลงเรียนรูมี
ชีวิต พบวา 1) การจัดสภาพบรรยากาศหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูมีชีวิต ทําใหการใชบริการหองสมุดเพิ่มมากข้ึน           
2) การจัดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูจากแหลงเรียนรูมีชีวิตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทําใหผูเรียนมีนิสัยใฝ
เรียนรูเพิ่มมากข้ึน และ 3) แนวทางการสรางเครือขายในการบริหารจัดการแหลงการเรียนรูมีชีวิต ทําใหหองสมุดไดรับ
งบประมาณจัดซื้อหนังสือและทรัพยากรหองสมุดเพิ่มมากข้ึน สงผลใหนักเรียนเขาใชบริการหองสมุดเพิ่มข้ึน มีความ
เชื่อมั่นในตนเองเพิ่มข้ึน กลาแสดงออก และกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
 ดานการใชแหลงเรียนรู ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ในดานการจัดแหลง
เรียนรู โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ใชแหลง
เรียนรูในโรงเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ใชแหลงเรียนรูตรงกับกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 
และมีการศึกษาวิถีชีวิตของบุคคลในชุมชน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจาริยา อินทรเทพ (2558: 
11-12) ไดศึกษาเร่ือง การใชแหลงการเรียนรูในทองถ่ินประกอบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ประชากรที่ศึกษาคือ ผูบริหารสถานศึกษา 35 
คน และครูผูสอน จํานวน 285 คน รวม 320 คน โดยใชแบบสอบถามที่มีคาเชื่อมั่น 0.90 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
พื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ไดแก การทดสอบที และทดสอบเอฟ ผลการวิจัย
พบวา การใชแหลงการเรียนรูในทองถ่ินประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ แหลงการเรียนรูประเภทวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืน รองลงมาคือ 
แหลงการเรียนรูประเภทสถานที่ ประเภทเอกสาร สิ่งพิมพ เทคโนโลยี ประเภททรัพยากรธรรมชาติ และ ประเภท
บุคคล มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ผลการเปรียบเทียบการใชแหลงการเรียนรู จําแนกตามตําแหนง หนาที่ที่ปฏิบัติ 
ระดับการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับชั้นที่สอน และขนาดของสถานศึกษา พบวา ระดับการศึกษา 
ระดับชั้นที่สอน และขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน
ตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติ และประสบการณในการทํางานไมแตกตางกัน 
 ดานการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ในดานการ
ประเมินผลการใชแหลงเรียนรู โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 
พบวา สรุปปญหาอุปสรรคของการจัดแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ประเมินผลการใชแหลงเรียนรู และ
บํารุงรักษาแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก และมีการรายงานผลการการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กนิฐา แสงกระจาง และณมน จีรังสุวรรณ (2560: 19-20) ไดศึกษาเร่ือง แหลงทรัพยากร
การศึกษาแบบเปดสําหรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล กลาววา การเรียนการสอนในยุคดิจิทัลมีแหลงทรัพยากร
การศึกษาแบบเปดใหผูเรียนใชเปนเคร่ืองมือการเรียนรูสําหรับการศึกษา เพื่อพัฒนาดานองคความรู สติปญญา และ
ความรูความสามารถของผูเรียนผานทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนเครือขายออนไลน ผูเรียนสามารถเขาสูเนื้อหาหรือ
บทเรียนไดตามความตองการในสาขาวิชาที่ผูเรียนศึกษา ประเภทของสื่อการเรียนการสอนประกอบดวยสื่อหลากหลาย
รูปแบบตาง ๆ ไดแก หนังสือ บทความ วิดีโอ เกมส รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ ที่ประกอบการเรียนการสอน โดยไมจํากัด
แหลงเขาถึงระดับการศึกษา และไมมีขอจํากัดในการใชงาน เพราะแหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปดเปนคลังขอมูล
ดานการศึกษาหรือแหลงคนควางานวิจัยที่มีจํานวนขอมูลมหาศาลทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดอยางแพรหลาย 

 2. ผลการศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาขามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 พบวา 1. ผูบริหารควรสนับสนุนงบประมาณให
เพียงพอ และควรมีการซอมแซม บํารุงรักษาแหลงเรียนรูชุมชนประเภทตางๆ สอดคลองกับงานวิจัยของวสันต 
จันทรโอภาส (2562:40-41) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลผาบอง 
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน พบวา สภาพการพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลผาบอง 
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โดยรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย คือ ดานการมีสวนรวมและ ดานการสงเสริมความรู อยูในระดับนอย ดานการประชาสัมพันธ อยูในระดับ
นอยที่สุด ปญหา พบวา แหลงเรียนรูชุมชน ขาดงบประมาณการดําเนินงาน ไมไดรับการตอยอดองคความรูของแต
ละแหลง ขาดการประชาสัมพันธแหลงเรียนรูชุมชนในดานตาง ๆ ขอเสนอแนะ พบวา ควรจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนแหลงเรียนรูชุมชน ควรจัดฝกอบรม และพาไปดูแหลงเรียนรู ชุมชนอ่ืนที่ประสบผลสําเร็จ ควรมีการทําวีดี
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ทัศน หรือจัดทําแผนซีดีเพื่อการเผยแพร เชนเดียวกับงานวิจัยของวิวรรธน ศรีวีระชัย และดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 
(2560:17-18) ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พบวา โดย
ภาพรวมการจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดาน
อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ดานที่มีคาเฉลี่ยสภาพปจจุบันนอยที่สุดและมีปญหามากที่สุดคือ ดานการจัดทํา
แผนพัฒนา (  = 3.62, S.D = 0.97) 2) แนวทางการจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยไดแก 
ผูบริหารควรสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาแหลงเรียนรูที่สามารถสงเสริมคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมบูรณาการ การใชแหลงเรียนรูควบคูไปกับการเรียนการสอน โดยผูบริหารควรนํา
กระบวนการบริหารคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน 
(Do) การตรวจสอบ (Check) การพัฒนาปรับปรุง (Action) มาใชในกระบวนการ การบริหารจดัการแหลงเรียนรู ใน
ทุก ๆ ดานคือ การจัดทําแผนพัฒนา การสื่อสารและการประชาสัมพันธ การมีสวนรวม การสรางเครือขายแหลง
เรียนรู การใชเทคโนโลยีในการบริหาร งานสถิติการใชบริการและการเขารวมกิจกรรม และการประเมินผลการ
บริหารจัดการและการดําเนินการ สอดคลองกับงานวิจัยของทิพยวิมล วังแกวหิรัญ (2559: 130-131) ไดศึกษาเร่ือง 
รูปแบบการพัฒนาความรูความสามารถ และการใชแหลงเรียนรูของบุคลากรสายผูสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโส
ธรวรารามวรวิหาร พบวา แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่มีการใชงานจํานวนคร้ังมากที่สุดประกอบดวยปายนิเทศ 
หองสืบคนหองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ศูนยอาหารหองสมุด และศาลาอาเซียน สวนแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนที่มีการใชงานจํานวนคร้ังนอยที่สุดคือ หองพิพิธภัณฑ นอกจากนี้ยังพบวา แหลงเรียนรูภายนอก
โรงเรียนที่มีการใชงานจํานวนคร้ังมากที่สุด คือ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และพบวาทางโรงเรียนมีการเชิญพระภิกษุ 
สามเณรมาใหความรูแกครูและนักเรียนในโรงเรียน ครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการสอนภูมิปญญาทองถ่ิน
แตกตางกันทั้งประเภทและจํานวนคร้ังที่มีการจัดการเรียนรู 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

 1.1 ผูบริหารควรมีการสํารวจความตองการของนักเรียนในการนําแหลงเรียนรูมาใชการเรียนการสอน 

 1.2 ผูบริหารควรศึกษาวิธีการใชแหลงเรียนรูในแตละดานใหเขาใจอยางถองแท เพื่อประโยชนโดยตรงตอ
นักเรียน 

 1.3 ผูบริหารควรมีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูนอกเหนือจากดานบุคลากร สถานที่และกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดข้ึน มาใชในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
  1.4 การศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษาโดยใชวิธีจัดกลุมสนทนา (Focus Group) เพื่อจะไดนําผล
การศึกษามาพัฒนาการใชแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการ 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียนในหลายๆ
โรงเรียน แลวสังเคราะหออกมาเพื่อใหไดรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี 
  2.1 ควรมีการศึกษาหลักการบริหารตามทฤษฎีอ่ืนๆ ที่มีการบูรณาการกับหลักการเรียนรู ในศตวรรษ ที่ 21 
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การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
THE IMPLEMENTATION OF STUDENT SUPPORT SYSTEM OF SCHOOLS 
UNDER NARATHIWAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1  

 
ผูวิจัย   สมโภช  นิยมคง 
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ประณีต  วิบูลยประพันธ 
   ภาควิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนสงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ ขอบเขตของการ
วิจัยคือศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนทั้ง 5 สวนคือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน การสงเสริม และพัฒนานักเรียน การปองกันและชวยเหลือนักเรียน และการสงตอนักเรียน ประชากรเปน
ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกลุมตัวอยางปการศึกษา 2561 จํานวน 20 คนไดจาก
การเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 
.97 การวิเคราะหขอมูลหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
รายละเอียดดังนี้ 

1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา การสงตอ
นักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การสงเสริมและพัฒนานักเรียน การรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล ตามลําดับ  

2. เมื่อจําแนกตามเพศ พบวาครูเพศหญิง มีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสูงกวาครูเพศชาย 
3. เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา ครูที่รับผิดชอบอายุ 46 ป ข้ึนไป มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาครูที่

รับผิดชอบอายุ 31-45 ป และครูที่รับผิดชอบอายุ 21-30 ป ตามลําดับ  
4. เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่รับผิดชอบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมาครูที่รับผิดชอบวุฒิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี และครูที่รับผิดชอบวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
ตามลําดับ  

5. เมื่อจําแนกตามประสบการณ พบวา ครูที่รับผิดชอบประสบการณ 16 ปข้ึนไป คาเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาครูที่รับผิดชอบประสบการณ 6-15 ป และครูที่รับผิดชอบประสบการณ 1-5 ป ตามลําดับ 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the implementation of student 

support system of schools under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 and 
2) to compare the implementation of student support system, classified by gender, age, 
education level and experience. The scope of this research consisted of five parts: knowing 
individual students; screening; promoting and developing; preventing and supporting; and 
referral. The population was 20 teachers responsible for student support system of schools 
under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 in academic year 2018. The 
sample was selected based on a purposive sampling. Five-rating scale questionnaire was 
used as the instrument with a reliability of .97. Data were analyzed using percentage, mean, 
standard deviation, and computer software. The results indicated as follows: 

1. Overall implementation of student support system was at a high level. When 
individual aspects were considered, an aspect with the highest mean was referral, followed 
by promoting and developing, and knowing individual students.  

2. Female respondents had higher level of implementation of student support system 
than male respondents.  

3. The age group with the highest mean was those aged 46 years or above, followed 
by those aged 31-45 years, and those aged 21-30 years, respectively.  

4. The education level group with the highest mean was those graduated with a 
bachelor’s degree, followed by those graduated with below bachelor’s degree, respectively.  

5. The work experience group with the highest mean was those with at least 16 
years of work experience, followed by those with 6-15 years of work experience, and those 
with 1-5 years of work experience, respectively.  
 

บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกําหนด

ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ             
มีสติปญญา มีความรู มีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข มาตรา 22 แนวการจัดการศึกษา ยังใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคน โดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดตองสงเสริมผูเรียนใหพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ในการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญ ทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ซึ่งเร่ืองหนึ่งที่กําหนดใหดําเนินการ คือ เร่ืองความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ให
ผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและการแกไขปญหา ใหรูจักคิดเปน ทําเปน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม
คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา อีกทั้งมีการประสานความรวมมือกับ บิดา มารดา 
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

ปจจุบันสภาพของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสื่อสาร เปนปจจัยเรงที่สําคัญที่
ทําใหโลกไรพรมแดน เกิดการไหลบาของขอมูลขาวสาร ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความซับซอน
รุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอการเรียนรู คานิยม ขนบธรรมเนยีมประเพณี วัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของชาติ 
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กอใหเกิดปญหาสังคมและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการหนีเรียน ปญหาการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหาการพนัน การใชจายฟุมเฟอยและคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหสถานศึกษา
ตองมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาใหแกนักเรียนและเยาวชน ใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง ดังนั้น
การศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเปนการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษยโดยเฉพาะทรัพยากรมนษุยที่เปนเด็กและเยาวชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2547,น.9) 

ปจจุบันสังคมกลาวถึงเร่ืองคุณภาพกันเกือบทุกวงการ ประชาชนจึงมีความสนใจกับทางเลือกในการรับ
บริการและผลิตภัณฑที่มี คุณภาพที่ดีกวามากข้ึน ผูผลิตจึงตองใหความสําคัญตอคุณภาพการบริการหรือ
ประสิทธิภาพ เพื่อใหผลที่เกิดข้ึนสอดคลองกับความตองการของลูกคา มากยิ่งข้ึน หนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ในการจัดการศึกษาหรือที่เรียกวาหนวยผลิต ซึ่งหลายคนมองวาเปนกระบวนการหนึ่งของการ
พัฒนาที่ยังไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปนไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว จึงทําใหเกิดกระแสการปฏิรูป
การศึกษาข้ึน เพื่อเปนแรงผลักดัน ที่มุงเนนใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนาไปสูเศรษฐกิจยุคใหม ที่มีการใชความรู
และนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการผลิตและพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2547 : 9) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายเรงดวนและจัดเปนวาระแหงชาติ          
ใหสถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษา ข้ันพื้นฐาน ใหดําเนินการ
จัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็ง โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร การแนะแนว จิตวิทยา 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สาม ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา (องคกรมหาชน)พ.ศ. 2555-2558 โดยประเมินมาตรฐานดวยตัวบงชี้พื้นฐาน 5 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้อัตลักษณ 
2 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 1 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้พื้นฐาน คือ 1) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี         
2) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 3) ผูเรียนมีความใฝฝน และเรียนรูอยางตอเนื่อง 4) ผูเรียน
คิดเปน ทําเปน 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ตัวบงชี้อัตลักษณ คือ)ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 2) ผลการพัฒนาตามจดุเนนและจดุเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม คือ ผลการดําเนินโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2547 : 17) 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึง เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีข้ันตอนชัดเจน 
มีวิธีการและเคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีหลักฐานการดําเนินงานที่ตรวจสอบได โดยครูประจําชั้นหรือ ครูที่
ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน และบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคน เขามามีสวนรวมกระบวนการ
ทํางาน เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการ
ดํารงชีวิต และรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนระบบที่มีมาตรฐาน สามารถ
ดําเนินการเพื่อประกันคุณภาพได ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับคือ นักเรียนไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึง ตรงตาม
สภาพปญหา สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดีและอบอุน นักเรียนรูจักตนเอง ควบคุมตนเองได          

463

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ และเรียนรูอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 
2547 : 19) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2550 : 3) ไดกําหนดใหขยายการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และไดดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางยั่งยืนระหวางปงบประมาณ 2550 – 2555 ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1         
ไดดําเนินการจัดอบรมใหความรู สรางความเขาใจแกครูที่ไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียนใหรับผิดชอบระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีการติดตามผลเปนระยะ ซึ่งทุกโรงเรียนที่ไดสงครูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ
ในเร่ืองดังกลาวเปนอยางดี 

สรุปวา การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งมีคุณคาและความจําเปนที่สถานศึกษาทุก
แหงจะตองนําไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบตอเนื่องและยั่งยืน แตในความเปนจริงดวยบริบทของ
แตละโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแตละแหงขาดความพรอมและมีขอจํากัดในเร่ืองบุคลากร 
วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ ที่ตางกัน ซึ่งทําใหเกิดปญหาอุปสรรคหลายอยางเกิดข้ึน เชน ขาดบุคลากรผูรับผิดชอบ
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยตรง บุคลากรผูรับผิดชอบขาดความเขาใจในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน   
ผูที่มีสวนเก่ียวของไมเห็นความสําคัญ เปนตน ซึ่งปญหาอุปสรรคตาง ๆ เหลานี้จะสงผลตอการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว และเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนและการพัฒนาตอไปในอนาคต  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จึงมีความสนใจที่จะทําศึกษา เฉพาะงานการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานในประเด็นองคประกอบสําคัญ 5 ดาน คือ การ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ 
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานราธิวาส เขต 1 
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส จําแนกตามเพศ อายุ วฒุิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
 

กรอบแนวคิดในการทําการวจัิย  
จากการศึกษาเอกสาร หลักการและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยสนใจศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส 
บนพื้นฐานการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถและมีวิถีชีวิตที่เปนสุข 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2547 : 19) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ จึง
กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยดังภาพที่ 1 
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   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย    
 ประชากร ไดแก ครูและผูรับผิดชอบงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปการศึกษา 2561 จาํนวน 10 โรง โรงเรียนละ 2 คน ไดประชากรจํานวน 20 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางเองจาก แนวคิด ทฤษฎีและงาน วิจัยที่
เก่ียวของ จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ 
(Check List) มี 4 ขอ คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยครอบคลุม
งาน 5 ดาน คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
ดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน และดานการสงตอนักเรียนเปนแบบสอบถามมีลกัษณะเปนมาตรประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท(Likert) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543 : 117) จํานวน 48 ขอ ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้ 

5  หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
3  หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
1. หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. วุฒิการศึกษา  
4. ประสบการณในการทํางาน 
 

การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. ดานการคัดกรองนักเรียน  
3. ดานการสงเสริมและพัฒนานกัเรียน 
4. ดานการปองกันและชวยเหลอืนกัเรียน 
5. ดานการสงตอนักเรียน 
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ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน กําหนดเปน
ขอบเขตของคําถาม 

2. นําแบบสอบถามที่รางข้ึนเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทานสําหรับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โครงสราง 
และการใชภาษา นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Content Validity) เพื่อทําการแกไขปรับปรุง  

3. ดานการหาคาความตรงของเนื้อหาโดยการหาคา IOC ซึ่งแตละขอคําถามตองได คา IOC ไมนอยกวา .50 
(พวงรัตน ทวีรัตน. 2543 : 117) จึงถือวาขอคําถามนั้นๆ ผานความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญ มีความตรงเชิงเนื้อหา
มาก ไดคา IOC ระหวาง .80-1.00 

4. ปรับปรุงแกไขขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา .50 โดยการตัดออกจากแบบสอบถามและปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ เพื่อเตรียมนําไปทดลองใช 

5. ทดลองใชเพื่อหาคุณภาพดานความเที่ยง โดยนําไปทดลองใชกับโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 20 คน จึงคํานวณหาความเที่ยงของ
แบบสอบถามวิธีของครอนบาค (Cronbach.1990:202-204) ไดคาความเที่ยงทั้งฉบับ .97 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอความอนุเคราะหแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือ 

2. ผูวิจัยขอหนังสือราชการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพื่อทดลองเคร่ืองมือ 

3. ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อความรวมมือครูที่รับผิดชอบ
งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ป
การศึกษา 2561 ในการตอบแบบสอบถามจํานวน 20 คน ไดรับแบบสอบถามคืน 20 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย  
 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 20 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายจํานวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และเปนเพศหญิง จํานวน 10คน คิดเปนรอยละ 50.00 มีอายุ 46 ปข้ึนไป จํานวน              
8 คน คิดเปนรอยละ 40.00 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และประสบการณ 
6-15 ป และ16 ป ข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35.00 ตามลําดับ  
สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
นราธิวาส เขต 1 
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 พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (µ=4.10) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา สวนที่ 5 การ
สงตอนักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.21) รองลงมาสวนที่ 3 การสงเสริมและพัฒนา
นักเรียน (µ=4.18) สวนที่ 1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
(µ=4.01) ตามลําดับ 

2. เปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณใน
การทํางาน 
 การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามเพศ พบวา ครูเพศหญิง มีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน (µ=4.12) สูงกวา ครูเพศชาย (µ=4.08) ตามลําดับ 
 การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามอายุ พบวา ครูที่รับผิดชอบอายุ 46 ปข้ึนไป มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
(µ=4.42) รองลงมาครูที่รับผิดชอบอายุ 31-45 ป (µ=4.04) และครูที่รับผิดชอบอายุ 21-30 ป มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
(µ=3.96) ตามลําดับ 
 การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่รับผิดชอบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี           
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (µ=4.14) รองลงมาครูที่รับผิดชอบวุฒิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี (µ=4.09) และครูที่
รับผิดชอบวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ=4.03) ตามลําดับ 
 การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามประสบการณ พบวา ครูที่รับผิดชอบประสบการณ 16 ปข้ึนไป 
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (µ=4.45) รองลงมาครูที่ รับผิดชอบประสบการณ6-15ป (µ=4.08) และครูที่ รับผิดชอบ
ประสบการณ 1-5 ป มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ=4.02) ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 
 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1 ที่พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (µ=4.10) สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547:9) ไดกําหนดนโยบายเรงดวนและจัดเปนวาระแหงชาติ ใหสถานศึกษาจัดระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใหดําเนินการจัดทําระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเขมแข็ง สอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2548: บทคัดยอ) 
ซึ่งไดศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัย
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พบวา ดานระดับการปฏิบัติของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ
อารมณ วาทยา (2555: บทคัดยอ) ที่พบวา สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
ผลการวิจัยสะติม คํามา(2553:บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําชั้น
โรงเรียนขยายโอกาส ที่พบวา การดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําชั้นในภาพรวมอยูในระดับมากทุก
ดานและยังสอดคลองกับผลการวิจัยประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549:บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานเก่ียวกับระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการวิจัยที่พบวา โดยภาพรวมมี
การดําเนินการอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ไดกําหนดนโยบาย บทบาทหนาที่ใหกับผูเก่ียวของในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส อยางชัดเจน ในการนํานโยบายสูการปฏิบัติในระดับโรงเรียน
นั้นผูบริหารโรงเรียนไดกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งสอดรับกับ
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส มีการสรางความตระหนักใหกับครูทุก
คน และบุคคลที่เก่ียวของใหเห็นคุณคาและความจําเปนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการกําหนดโครงสราง
การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับสถานศึกษา เปนตน สวนของครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษา
หรือครูผูรับผิดชอบโครงการไดดําเนินงานชดัเจนทั้งการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองจําแนกกลุมนักเรียน 
การจัดกิจกรรมตาง ๆเพื่อสงเสริมพัฒนา จัดกิจกรรมปองกัน แกไข ชวยเหลือ ตลอดจนการสงตอนักเรียน ตามลําดับ 
 1.1 สวนที่ 1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลที่พบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สวนที่ 1 การรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก(µ=4.01)สอดคลองกับผลการวิจัยของอารมย วาทยา (2555: 
บทคัดยอ) ที่พบวา สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับสะติม 
คํามา (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําชั้นโรงเรียนขยายโอกาส 
ที่พบวา การดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําชั้นในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549:บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการวิจัยที่พบวา ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคลมีการดําเนินการอยูในระดับมากทั้งนี้การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
 สวนที่ 1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีการสรางกิจกรรมสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียนใน
ชั้นเรียนอยางตอเนื่อง มีการสัมภาษณขอมูลนักเรียนจากผูเก่ียวของภาพนอกโรงเรียน เชน ผูปกครอง ญาติ หรือ
เพื่อนบานครูมีแฟมสะสมงานของนักเรียนที่เปนปจจุบัน เชน แบบบันทึกสุขภาพ บันทึกผลการเรียนรู (ปพ.5)          
มีบันทึกรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) มีการสัมภาษณขอมูลนักเรียนจากผูเก่ียวของภายใน
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โรงเรียน เชนครูประจําชั้น ครูประจําวิชาและเพื่อนนักเรียน มีการบันทึกและสรุปขอมูลของนักเรียนเปนรายบุคคล
จากเคร่ืองมือตางๆ และรายงานตอหัวหนา/ผูบังคับบัญชา  
 1.2 สวนที่ 2 การคัดกรองนักเรียนที่พบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สวนที่ 2 การคัดกรองนักเรียน โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (µ=4.03)สอดคลองกับผลการวิจัยของอารมย วาทยา (2555: บทคัดยอ) ที่
พบวา สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ดานการคัดกรองนักเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยสะติม คํามา 
(2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําชั้นโรงเรียนขยายโอกาส ที่
พบวา การดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําชั้นในภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการวิจัยที่พบวา ดานการคัดกรองนักเรียนมีการ
ดําเนินการอยูในระดับมากทั้งนี้การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สวนที่ 2 การคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
เพราะสถานศึกษามีการประชุมครู กําหนดเกณฑคัดกรองเพื่อจัดกลุมนักเรียนรวมกัน มีการจําแนกนักเรียนตามผล
การเรียนและพฤติกรรมการเรียน (ปพ.5/ปพ.6/ปพ.8) มีการจําแนกนักเรียนตามหลักฐานที่ทางราชการออกให มี
การจําแนกตามผลการประเมินความฉลาดทางอารมณในดาน เกง ดี มีสุข มีการจําแนกนักเรียนตามพฤติกรรมที่
เสี่ยงตอการเสพยาเสพติดและสารเสพติดประเภทอ่ืน ๆ ทั้งนี้ไดดําเนินการอยางตอเนื่องอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
 1.3 สวนที่ 3 การสงเสริมและพัฒนานักเรียนที่พบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สวนที่ 3 การสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก(µ=4.18) อารมย วาทยา (2555: บทคัดยอ) ที่พบวา สภาพการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สวนที่ 3 การสงเสริมและพัฒนานักเรียน สอดคลองกับประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
ดําเนินงานเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 
ผลการวิจัยที่พบวา การสงเสริมและพัฒนานักเรียน มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ทั้งนีก้ารดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สวนที่ 3 การ
สงเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะสถานศึกษามีการกําหนดใหครูที่ปรึกษา
จัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่องละเปนปจจุบัน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนอยางตอเนื่อง โดยจัดทั้งในสถานศึกษาและรวมกับหนวยงานภายนอก ชุมชน เชน การแขงขันกีฬา 
นันทนาการ การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา สังคม สิ่งแวดลอม รวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน มีกิจกรรมการ
แขงขันทักษะวิชาการ มีการบันทึกและสรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียนและรายงานตอ
หัวหนา/ผูบังคับบัญชาเปนระยะ 
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 1.4 สวนที่ 4 การปองกันและชวยเหลือนักเรียนที่พบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สวนที่ 4 การปองกันและ
ชวยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (µ=4.07)สอดคลองกับผลการวิจัยของอารมย วาทยา 
(2555: บทคัดยอ) ที่พบวา สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสวนที่ 4 การปองกันและชวยเหลือนักเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานเก่ียวกับระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการวิจัยที่พบวา การสงเสริม
และพัฒนานักเรียน มีการดําเนินการอยูในระดับมากที่สุดทั้งนี้การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สวนที่ 4 การปองกันและชวยเหลือ
นักเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในหองเรียน การโฮมรูม การ
ประชุมผูปกครองอยาตอเนื่อง มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนเปนประจํา ครูที่ปรึกษาหรือครู
ผูรับผิดชอบการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการศึกษานักเรียนเปนรายกรณีสําหรับนักเรียนที่ควรไดรับ
การดูแลชวยเหลือเปนพิเศษ มีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับนักเรียน เชน การ
จัดทําปายรณรงค การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด การเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก สาธารณสุขจังหวัด 
การเขากิจกรรมที่ชุมชนจัดข้ึนทั้งประเพณี ศาสนา สิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ 
  1.5 สวนที่ 5 การสงตอนักเรียนที่พบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สวนที่ 5 การสงตอนักเรียน โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก (µ=4.21)สอดคลองผลการวิจัยของอารมย วาทยา (2555: บทคัดยอ) ที่พบวา สภาพการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สวนที่ 5 การสงตอนักเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของประภาศรี ศรีวงคพันธ 
(2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการวิจัยที่พบวา การสงตอนักเรียน มีการดําเนินการอยูในระดับมากทั้งนี้การ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
1 สวนที่ 5 การสงตอนักเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะโรงเรียนมีการวางแผนการสงตอ
นักเรียนอยางเปนระบบ ทั้งการสงตอภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน มีการบันทึกผลการดําเนินงานการสงตอ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและรายงานตอหัวหนา/ผูบังคับบัญชาทุกคร้ัง มีการบันทึกปญหาและพฤติกรรมของ
นักเรียนอยางละเอียดกอนสงตอใหกับครูแนะแนว/ครูที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป และใน
กรณีที่ไมสามารถที่จะชวยเหลือได มีการประสานงานและบันทึกการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อชวยกันดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตอไป 
 2. เปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามเพศ ที่พบวา ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ครูเพศหญิงมีการปฏิบัติงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน (µ=4.12) สูงกวา ครูเพศชาย (µ=4.08)ทั้งนี้เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ไดกําหนดความมุงหมายในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปน
ปจจัยที่สําคัญในการพัฒนานักเรียนโดยสวนใหญแลวครูเพศหญิงจะรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงมีตระหนักและใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูเพศหญิงเปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มี
การพัฒนาและสงเสริมองคความรูเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดรับแนวนโยบาย บทบาทหนาที่จาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 สูงกวาครูเพศชายเปนตน 

3. เปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามอายุ ที่พบวา ครูที่รับผิดชอบอายุ 46ป ข้ึนไป มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
(µ=4.42) รองลงมาครูที่รับผิดชอบอายุ 31-45 ป (µ=4.04) และครูที่รับผิดชอบอายุ 21-30 ป มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
(µ=3.96) ตามลําดับทั้งนี้สาเหตุที่ครูที่รับผิดชอบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีคาเฉลี่ยสูงสุด เพราะสวนใหญแลวผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงานดังกลาวเปนครูที่มีอายุ 46 ป ข้ึนไปมีประสบการณ และโดยภาพรวมแลวตองปฏิบัติตองดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 มาตรา 6           
ไดกําหนดความมุงหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกายและจิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนานักเรียน เปนตน 

4. เปรียบเทยีบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่รับผิดชอบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด (µ=4.14) รองลงมาครูที่รับผิดชอบวุฒิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี (µ=4.09) และครูที่รับผิดชอบวุฒิ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ=4.03) ตามลําดับทั้งนี้สาเหตุที่ครูที่รับผิดชอบการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีคาเฉลี่ย
สูงสุด เพราะสวนใหญแลวผูรับผิดชอบการดําเนินงานดังกลาวเปนครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งคนที่มีความรู 
ความสามารถ มีประสบการณ และเขาใจตัวนักเรียนเปนอยางดี และโดยภาพรวมแลวตองปฏิบัติตองดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ได
กําหนดความมุงหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกายและจิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนานักเรียน เปนตน 
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5. เปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จําแนกตามประสบการณ พบวา ครูที่รับผิดชอบประสบการณ 16 ปข้ึนไป มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด (µ=4.45) รองลงมาครูที่รับผิดชอบประสบการณ6-15ป (µ=4.08) และครูที่รับผิดชอบประสบการณ 1-5 
ป มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ=4.02) ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 จะหมอบหมายใหครูที่มีประสบการณ เนื่องจากครูกลุมดังกลาวเขาใจ และสามารถแกปญหา
นักเรียนไดดี อีกทั้งมีความเขาใจบริบท ความเปนอยู ชุมชนและสังคมที่นักเรียนอาศัย เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี 

1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1 ที่พบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดังนั้นในการนําผลการวิจัยไปใชสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูรับผิดชอบ ครูที่ปรึกษา หรือผูที่
เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจัง และมีการรายงาน
ความกาวหนาอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางครู
ผูรับผิดชอบ ครูที่ปรึกษา หรือผูที่เก่ียวของกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนและควรมี
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามลําดับ   

2. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1 สวนที่ 1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ที่พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
ดังนั้นในการนําผลการวิจัยไปใช โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ควร
กําหนดนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอยางจริงจัง มีการ
วางแผนรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียน ผูที่เก่ียวของ ผูที่มีสวนไดสวนเสีย นักเรียน ผูปกครอง เปนตน จัดโครงการ
เยี่ยมบานของนักเรียนอยางจริงจังเพื่อรับทราบปญหา และรวมแกปญหาใหกับนักเรียน สงเสริมการประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียนที่สะทอนสภาพจริงของนักเรียน เพื่อไดขอมูลเชิงลึกของนักเรียนอันนําสูการแกปญหาที่ถูก
ทิศทาง ทั้งนี้จะตองมีการสรุป รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชา ตามลําดับ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป   

1. ควรศึกษาการมีสวนรวมของครูผูสอนในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

3. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
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การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการประเมิน 

รูปแบบ CIPP ของโรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 

 
The Project Evaluation Management According to the King Science: Philosophy of 
Sufficiency Economy by Using CIPP Model of Baan Kaeng Horm School, Mae Hong 
Son Primary Education Service Area Office 1 
 
ผูวิจัย   สรไกร  ศรีวิชัย 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  สุภิสิงห 

สาขา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา : ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ของโรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 และ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ของโรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 1 คน         
ครู จํานวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 7 คน ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
จํานวน 36 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 99 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถาม จํานวน 3 ฉบับ แบบสอบถามมีคาความ
เชื่อมั่นที่ 0.87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบวา 

1. การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการประเมิน
รูปแบบ CIPP ของโรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา 
โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ดานสภาพแวดลอม 
(Context) (µ=4.03, σ=0.47) ดานกระบวนการ (Process) (µ=3.77, σ=0.38) ดานปจจัยนําเขา (Input)           
(µ=3.69, σ=0.43) และดานผลผลิต (Product) (µ=3.62, σ=0.33) อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

2. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารโครงการศาสตรพระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ของ โรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 ไดแก ผูบริหาร ครู และผูที่เก่ียวของ ควรจัดสถานที่ดําเนินกิจกรรมใหมีความพรอม ความ
ปลอดภัย และเหมาะสมมากกวาเดิมเพื่อใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ควรสํารวจความพรอมของวัสดุ
อุปกรณ กอนที่จะจัดกิจกรรมใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ และควรมีการประสานกับหนวยงานภายนอก 
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เขามาจัดกิจกรรมรวมกับทางโรงเรียน เพื่อใหสรางความนาสนใจที่แปลกใหม ใหกับนักเรียนที่เขารวมโครงการ 
รวมทั้ง ควรหาวิธีการนําผลผลิตที่ไดจากการจัดกิจกรรม ไปใชประโยชนใหหลากหลายและคุมคาที่สุด 
 

คําสําคัญ : การประเมินการบริหารโครงการ ศาสตรพระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประเมิน
รูปแบบ CIPP 

 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to evaluate project for management according 
to the King Science: philosophy of sufficiency economy by using CIPP model of Baan Kaeng 
Hom School, Mae Hong Son Primary Education Service Area Office 1, and 2) to the 
recommendations of the project development for management according to the King Science: 
philosophy of sufficiency economy by using CIPP model of Baan Kaeng Hom School, Mae 
Hong Son Primary Education Service Area Office 1. The population consisted of 1 school 
administrator, 13 teachers, 7 school board committees, 36 parents of grade 4-6 students and 
42 student representatives, for a total of 99 informants. The instruments used for collecting 
data were an interviewed form and 3 sets of questionnaires with a reliability of 0.87. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. 
The research findings were as follows:  

1. The project evaluation for management according to the King Science: 
philosophy of sufficiency economy by using CIPP model of Baan Kaeng Hom School, Mae 
Hong Son Primary Education Service Area office 1 were overall at a high level. When 
consideration by each aspect from high to low were as follows: context, followed by 
process, input, and product were at a high level, respectively. 

2. Regarding the recommendations of the project development for management 
according to the King Science: philosophy of sufficiency economy by using CIPP model of 
Baan Kaeng Hom School, Mae Hong Son Primary Education Service Area office 1 were as 
follows: school administrator teachers and area for organizing activities should be prepared 
for the readiness, security and more suitability than ever before in order to organize the 
activity performance, and there should be the survey the availability of materials to 
organize the activities being always readiness and there should be the coordination with 
external unit to organize activities with the school to create a fascinating novelty for 
students participating including administrator and teachers should find a way how to use the 
product from the activity management for a variety of the benefit and the most values. 
 
Keywords : Project Evaluation, King Science, Philosophy of Sufficiency Economy, 

CIPP Model 
 

บทนํา 
การดําเนินงานตามโครงการตางๆของสถานศึกษา จะตองมีการวางแผนโครงการ โดยกําหนดเปนวัตถุประสงค 

และเปาหมายไวเพื่อคาดหวังผลลัพธที่จะเกิดข้ึนภายหลัง เมื่อวางแผนโครงการและมีการวิเคราะหความเปนไปได
ของโครงการตลอดจนการออกแบบโครงการเปนอยางดีแลว ผูมีอํานาจก็จะทําการคัดเลือกโครงการและอนุมัติ
โครงการตอไป ตอจากนั้นก็จะนําไปปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ความสําเร็จหรือความลมเหลวของโครงการจะตองผาน
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กระบวนการตางๆ อีกมาก โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ การประเมินผลจึง
เปนข้ันตอนสุดทายที่จะทําใหทราบวา การปฏิบัติงานตามโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด มีการ
เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คิดไวหรือไม ถาเบี่ยงเบนจะไดหาวิธีปรับปรุงแกไขความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงนั้นเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันใหได ดังนั้น การที่จะทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการตางๆ ไดนั้น จึงจําเปนจะตองอาศัย
กระบวนการติดตาม และประเมินผลที่เปนระบบซึ่งปจจุบันสถานศึกษาไดมีการประยุกตนโยบายในระดับตางๆเขา
มาเปนนโยบายของสถานศึกษาและดําเนินการบริหารโครงการตางๆที่นอมนําศาสตรพระราชา: ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอยางแพรหลาย ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม ไดกลาวไววา การศึกษา คือกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม และการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม             
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักนายกรัฐมนตรีและ
สํานักงานราชกิจจานุเบกษา, 2542: 2) สอดคลองกับ หทัยรัตน ทับพร (2560: 74-75) ไดกลาววาตลอดระยะเวลา 
70 ปที่ผานมา ปวงพสกนิกรชาวไทยไดนอมนํา ศาสตรพระราชา มาเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติตน รวมทั้ง
ประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดิน เพื่อสรางชาติและพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน การจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนสวนหนึ่งของการสรางกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับความพอเพียงในระบบ
การศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญคือ การปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรตางๆ ทั้งของตนเอง ของสังคม และของมวลมนุษยโลก สอดคลองกับ อรอนันต วุฒิเสน (2559: 19)             
ไดกลาววา พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนแบบอยางที่สอนใหประชาชนชาวไทยใช
ความดีและความถูกตองในการดํารงชีวิต ทรงใหยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทาน คือ พอประมาณ เดินทางสาย
กลาง ตั้งอยูในความพอดี ทําอะไรดวยเหตุผล ใชสติและปญญา และมีภูมิคุมกันตลอดเวลา คือ ไมประมาท และทุก
อยางตองตั้งอยูบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม โดยใชความถูกตองมาเปนองคประกอบรวมกันในการดําเนิน
ชีวิต สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559: 4) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กลาวถึง หลักสําคัญเร่ืองการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป ที่จะสามารถตอยอดในระยะ
ตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความพอประมาณ และมีระบบภูมคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ดังนั้นสถานศึกษาไดมีการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนรู/กิจกรรมตางๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปในระดับหนึ่ง
แลวแตยังขาดการประเมินผลที่เปนรูปแบบเพราะการประเมินผลเปนกระบวนการที่มุงแสวงหาคําตอบวาบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม มีขอบกพรองอะไรบาง เพื่อสามารถนําไปปรับปรุงตอไป โดยเฉพาะการประเมินรูปแบบ 
CIPP เพราะเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลายในปจจุบัน การประเมินผลโครงการแบบ CIPP ของ Stufflebeam 
(1973: 125 อางใน จิราภรณ สุภิสิงหและคณะ, 2561: 6) เปนรูปแบบที่ไดรับการยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน 
แนวคิด การประเมินของ Stufflebeam ไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ทั้งนี้เพื่อปองกันการมีอคติในการ
ประเมิน และเขาไดแบงประเด็นการประเมินผลออกเปน 4 ประเภท คือ การประเมินบริบท (Context Evaluation : C) 
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การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยปอน (Input Evaluation : I) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) ซึ่งขาพเจาคิดวาการประเมินรูปแบบ CIPP เหมาะสําหรับการ
ประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนอยางยิ่ง อีกทั้งยังมีเกณฑและ
ตัวชี้วัด สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการไดดี ซ่ึงจะครอบคลุม มิติดานเศรษฐกิจ สังคม ดาน
บริหารจัดการ ดานทรัพยากร และดานสิ่งแวดลอม เปนตนและจากการศึกษาถึงแนวคิดการประเมินโครงการของ 
Stufflebeam สรุปไดวารูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP เปนรูปแบบการประเมินที่มีความตอเนื่องกันใน
การดําเนินงานอยางครบวงจร มีการเก็บรวบรวมขอมูลตามที่ไดกําหนดไว และนําขอมูลที่ไดนั้นจัดทําใหเปน
สารสนเทศ เพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ และปรับปรุงโครงการอยางทันทวงที  

จากการศึกษาความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดแนวคิดที่จะประเมินการบริหารโครงการศาสตร
พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP เพราะการบริหารโครงการในสถานศึกษา 
ยังขาดการประเมินอยางเปนระบบครบวงจร และโครงการที่เก่ียวกับศาสตรพระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยังเปนหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลใหความสําคัญ จึงควรที่จะทําการประเมินการบริหารโครงการศาสตร
พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ของ โรงเรียนบานแกงหอม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 เพื่อนําผลการประเมินมาเปนขอมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจ พิจารณา พัฒนา ปรับปรุง โครงการตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการประเมิน
รูปแบบ CIPP ของโรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ของโรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช
การประเมินรูปแบบCIPP โรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
โดยประเมินใน 4 ดาน ดังนี้ Stufflebeam (1973: 125 อางใน จิราภรณ สุภิสิงหและคณะ, 2561: 6) ดานบริบท 
(Context Evaluation : C) ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) ดานกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
และดานผลผลิต (Product Evaluation : P) 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการ

ประเมินรูปแบบ CIPP ของ โรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
มีวัตถุประสงค เพื่อประเมิน ศึกษาแนวทางและเปรียบเทียบการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ของโรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 เปนวิจัยเชิงปริมาณ แบบประเมินการบริหารโครงการ โดยผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ข้ันตอน ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 รวมทั้งสิ้น 99 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสัมภาษณและ
แบบสอบถามโดยอางอิงของสุวรรณ บรรจง (2558: 103-117) และปรับแกใหครอบคลุมประเด็นหลักและประเด็น
รอง โดยศึกษากรอบความคิดและขอบขายในการสรางเคร่ืองมือไดแก แบบสัมภาษณและแบบสอบถามเก่ียวกับ 
การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ของ 
โรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยใชแบบสัมภาษณ 
จํานวน 1 ชุด แบบสอบถามตรวจสอบรายการและแบบมาตราสวนประมาณคา จํานวน 3 ชุด รวมเปน 4 ชุด 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรนถึง โรงเรียนบานแกงหอม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูบริหารและครูดวยตนเอง 
3. แจกแบบสอบถามแก ประชากรจํานวน 99 ฉบับ และขอรับคืนดวยตนเอง 
4. นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดทําการตรวจสอบความถูกตองกอนนําไป วิเคราะห 
5. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
 

1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) 
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) 
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
4. การประเมนิผลผลิต (Product Evaluation) 
 

โครงการศาสตรพระราชา : ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

กรอบการประเมิน 
 

ออกแบบ 
การประเมิน 

 

การประเมินใชตัวแบบ CIPP 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณผูบริหารและครู ดานบริบท (Context) พบวา มีการกําหนดนโยบายของโรงเรียน
เก่ียวกับศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือจะเนนการสรางองคความรูจากการปฏิบัติจริงของ
นักเรียนเพื่อการพัฒนาตนเองของนักเรียนอยางตอเนื่อง โดยหลักการและเหตุผลของโครงการจะชวยพัฒนา
ศักยภาพของผูที่เก่ียวของในทุกๆดานอยางเหมาะสม มีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูครบทุกดาน (KPA) และมี
การติดตามประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนอยูเสมอ 

1. การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการประเมินรูปแบบ 
CIPP ของ โรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา โดยรวม           
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ดานสภาพแวดลอม (Context)             
ดานกระบวนการ (Process) ดานปจจัยนําเขา (Input) และดานผลผลิต (Product) อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

2. ขอเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ของ โรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 ไดแก ผูบริหาร ครู และผูที่เก่ียวของ ควรจัดสถานที่ดําเนินกิจกรรมใหมีความพรอม ความ
ปลอดภัย และเหมาะสมมากกวาเดิมเพื่อใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ควรสํารวจความพรอมของวัสดุ
อุปกรณ กอนที่จะจัดกิจกรรมใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ และควรมีการประสานกับหนวยงานภายนอก 
เขามาจัดกิจกรรมรวมกับทางโรงเรียน เพื่อใหสรางความนาสนใจที่แปลกใหม ใหกับนักเรียนที่เขารวมโครงการ 
รวมทั้ง ควรหาวิธีการนําผลผลิตที่ไดจากการจัดกิจกรรม ไปใชประโยชนใหหลากหลายและคุมคาที่สุด 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP จํานวน 4 ดาน คือ ดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดาน
กระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) พบวา โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานบริบท (Context) รองลงมา คือ ดาน
ผลผลิต (Product) ดานปจจัยนําเขา (Input)และดานกระบวนการ (Process) สอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา 
แพงบรรเทา (2557: 76) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียน โดยการ
สุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน จํานวน 366 คน ผลการประเมินทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานบริบท (Context)            
ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) ทุกดานอยูในระดับมาก 
หากพิจารณาเปนรายดาน อภิปรายผลไดดังนี้ 
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ชุดที่ 1 สัมภาษณผูบริหารและครูดานบริบท (Context) 
จากการสัมภาษณผูบริหารและครู ดานบริบท (Context) พบวา มีการกําหนดนโยบายของโรงเรียน

เก่ียวกับศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือจะเนนการสรางองคความรูจากการปฏิบัติจริงของ
นักเรียนเพื่อการพัฒนาตนเองของนักเรียนอยางตอเนื่อง โดยหลักการและเหตุผลของโครงการจะชวยพัฒนา
ศักยภาพของผูที่เก่ียวของในทุกๆดานอยางเหมาะสม มีการกําหนดจุดประสงคครบทุกดาน (KPA) และมีการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนอยูเสมอสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณ บรรจง (2558: 92-95)          
ไดศึกษาเร่ือง ประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงในโรงเรียนบานกอกวิทยาคาร โดย CIPP 
Model สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร จํานวน 1 คน 
ครูผูสอน จํานวน 5 คน นักเรียน จํานวน 53 คน ผูปกครองจําวน 95 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน ผลการประเมินดานบริบท (Context) อยูในระดับมาก ไดแก วัตถุประสงคของ
โครงการสามารถวัดได วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน 
ชุดที่ 2 สอบถามผูบริหารและครู  
ดานบริบท (Context) 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ในดานบริบท (Context) พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา โครงการมีความจําเปนตอการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ โครงการมีประโยชนตอการเรียนการสอน อยูในระดับมาก และโครงการมี
กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
โสภา แซลี (2558: 76-77) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการคืนครูใหนักเรียนโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน 
CIPP Model สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ผูบริหาร 
ครู และครูผูรับผิดชอบโครงการ โดยการสุมแบบเจาะจง จํานวน 60 คน ผลการประเมินดานบริบท (Context) 
พบวา อยูในระดับมาก 
ดานปจจัยนําเขา (Input)  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ในดานปจจัยนําเขา (Input) พบวา โดยรวม อยูใน ระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา การจัดสรรพื้นที่ในการดําเนินโครงการไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การ
จัดสรรทรัพยากรในการดําเนินโครงการไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก แผนการดําเนินงานของโครงการชัดเจน
และเหมาะสม อยูในระดับมาก มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ อยูในระดับ
มาก และมีคณะบุคคลรับผิดชอบกิจกรรมที่เหมาะสม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา แพง
บรรเทา (2557: 76) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียน โดยการสุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน จํานวน 366 คน ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) พบวา อยูในระดับมาก 
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ดานกระบวนการ (Process) 
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ในดานกระบวนการ (Process) พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา จัดกิจกรรมของโครงการใหมีความหลากหลายและสงเสริมใหเกิดความรูและทักษะอยาง
แทจริง อยูในระดับมาก รองลงมา คือ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ อยูในระดับมาก การ
ดําเนินกิจกรรมโครงการฯตามแผนและข้ันตอนการดําเนินการที่กําหนดไวในโครงการ อยูในระดับมาก และมีการ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณ บรรจง 
(2558: 92-95) ไดศึกษาเร่ือง ประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงในโรงเรียนบานกอก
วิทยาคาร โดย CIPP Model สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 กลุมเปาหมาย คือ 
ผูบริหาร จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 5 คน นักเรียน จํานวน 53 คน ผูปกครองจํานวน 95 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process) อยูในระดับ
มากไดแกการดําเนินงานของโครงการมีความเหมาะสม 
ดานผลผลิต (Product) 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ในดานผลผลิต (Product) พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา นักเรียนมีการพัฒนาความรู ทักษะ และสามารถนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวันได อยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ นักเรียนมีความรับผิดชอบมากข้ึนอยูในระดับมาก ผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจในความสําเร็จของ
โครงการอยูในระดับมาก และครูรวมกิจกรรมเปนอยางดีอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนัดดา บุบผา
มาศ (2557: 127) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการระบบโครงขายการเรียนรูไรพรมแดนในโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ผูบริหาร ครู ผูดูแลระบบ และนักเรียน 
จํานวน 373 คน ผลการประเมินดานผลผลิต (Output) พบวา อยูในระดับมาก 
ชุดที่ 3 สอบถามผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ดานปจจัยนําเขา (Input)  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ในดานปจจัยนําเขา (Input) พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารมีการสรางความเขาใจแกบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน อยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ สถานที่เอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรม อยูในระดับมาก ครูมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน อยูในระดับมาก และวัสดุอุปกรณที่ใชในโครงการมีเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อิสรีย พูลพัฒน (2556: 48-50) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการเกษตรในโรงเรียน ผกัดไีมมีสารพษิ 
ธุรกิจเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 50 คน ครูผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 50 คน และนักเรียนที่เขารวมโครงการ จํานวน 250 คน ผลการ
ประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) อยูในระดับมาก ไดแก การจัดสรรพื้นที่และทรัพยากรในการดําเนินโครงการได
อยางเหมาะสม  
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ดานกระบวนการ (Process) 
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ในดานกระบวนการ (Process)พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใชอุปกรณเหมาะสมเพียงพอ อยูในระดับมาก รองลงมา 
คือ การดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและข้ันตอนการดําเนินโครงการตามที่กําหนดไวในโครงการ อยูในระดับ
มาก และมีกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนการลงมือปฏิบัติจริงอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณ 
บรรจง (2558: 92-95) ไดศึกษาเร่ือง ประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงในโรงเรียนบาน
กอกวิทยาคาร โดย CIPP Model สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 กลุมเปาหมาย 
คือ ผูบริหาร จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 5 คน นักเรียน จํานวน 53 คน ผูปกครองจํานวน 95 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน ผลการประเมินดานกระบวนการ 
(Process) อยูในระดับมากไดแกการดําเนินงานของโครงการมีความเหมาะสม 
ดานผลผลิต (Product) 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ในดานผลผลิต (Product) พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการดําเนินการเก่ียวกับโครงการนี้ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ นักเรียน
มีความรูความสามารถในดานการทํางานเปนกลุมและมีความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก และนักเรียนไดรับความ
ชวยเหลือทั้งดานการเรียนรูและดานอ่ืนๆ จากโครงการอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ โสภา แซลี 
(2558: 79) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการคืนครูใหนักเรียนโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ผูบริหาร ครู และครู
ผูรับผิดชอบโครงการ โดยการสุมแบบเจาะจง จํานวน 60 คน ผลการประเมินดานผลผลิต (Product) พบวา อยูใน
ระดับมาก 
ชุดที่ 4 สอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  
ดานผลผลิต (Product) 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การประเมินการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ในดานผลผลิต (Product) พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา โครงการสามารถกระตุนใหนักเรียนสามารถพัฒนาการมีความรับผิดชอบมากข้ึน อยูในระดับมาก รองลงมา 
คือ นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมไปใชในชีวิตประจําวันได อยูในระดับมาก และนักเรียนมีความพึง
พอใจในการดําเนินกิจกรรมของโครงการอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของชนัดดา บุบผามาศ (2557: 127) 
ไดศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการระบบโครงขายการเรียนรูไรพรมแดนในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ผูบริหาร ครู ผูดูแลระบบ และนักเรียน จํานวน 373 คน      
ผลการประเมินดานผลผลิต (Output) พบวา อยูในระดับมาก 
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2. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP ของ โรงเรียนบานแกงหอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 ไดแก ผูบริหาร ครู และผูที่เก่ียวของ ควรจัดสถานที่ดําเนินกิจกรรมใหมีความพรอม ความ
ปลอดภัย และเหมาะสมมากกวาเดิมเพื่อใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ควรสํารวจความพรอมของวัสดุ
อุปกรณ กอนที่จะจัดกิจกรรมใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ และควรมีการประสานกับหนวยงานภายนอก 
เขามาจัดกิจกรรมรวมกับทางโรงเรียน เพื่อใหสรางความนาสนใจที่แปลกใหม ใหกับนักเรียนที่เขารวมโครงการ 
รวมทั้ง ควรหาวิธีการนําผลผลิตที่ไดจากการจัดกิจกรรม ไปใชประโยชนใหหลากหลายและคุมคาที่สุด สอดคลองกับ
งานวิจัยชนัดดา บุบผามาศ (2557: 122) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการระบบโครงขายการเรียนรูไรพรมแดน
ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ผูบริหาร ครู ผูดูแล
ระบบ และนักเรียน จํานวน 373 คน พบวา ควรมีการปรับปรุงให มีการติดตอประสานงานกันอยางตอเนื่อง และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณ บรรจง (2558: 96) ไดศึกษาเร่ือง ประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจเพียงในโรงเรียนบานกอกวิทยาคาร โดย CIPP Model สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 5 คน นักเรียน จํานวน 53 คน 
ผูปกครองจําวน 95 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน พบวา ควรให
ครูผูสอนบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนใหกับนักเรียนดวย รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภา แซลี 
(2558: 79) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการคืนครูใหนักเรียนโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ผูบริหาร ครู และครู
ผูรับผิดชอบโครงการ โดยการสุมแบบเจาะจง จํานวน 60 คน พบวา ควรเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียน หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูบริหาร ควรเพิ่มการสนับสนุนขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของโครงการศาสตร
พระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. ผูบริหารและผูที่เก่ียวของ ควรทบทวนเร่ืองการจัดสรรงบประมาณและขอสนับสนุนงบประมาณจาก
แหลงทุนอ่ืนๆ เพื่อใหเพียงพอตอการดําเนินงานโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผูบริหาร ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูของโครงการเพื่อมุงถึงประโยชนในการเรียนรูเปนสําคัญ
และจัดทําปฏิทินกิจกรรมการเรียนรูใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

4. ผูบริหารและครู ควรพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อสรางองคความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและจัดทําโครงการอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

5. ผูบริหาร ควรบริหารโครงการแบบมีสวนรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ
ศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของบุคลากรผูดําเนินกิจกรรมเพื่อจะไดทราบถึงมุมมองที่แตกตางกันออกไป 

2. ควรมีการพัฒนาการบริหารโครงการศาสตรพระราชา: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงตอไป 
3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความสอดคลองของการบริหารโครงการกับโรงเรียนอ่ืนๆ เพื่อนํามาพัฒนา

ปรับปรุงการบริหารโครงการ 
4. ควรมีการศึกษาเร่ืองรูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารโครงการที่คลายกันในอนาคต 
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การศึกษาปญหาการดําเนินตามระบบประกันคุณภาพนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 
 
A study of problems of implementation of the school quality assurance system Under 
the Office of Chonburi Educational Service Area, Area 3 
 
ผูวิจัย   สุพรรณ ี ดิคซอน-สมิธ 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาเร่ือง “การศึกษาปญหาการดําเนินตามระบบประกันคุณภาพในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3” โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเก่ียวกับปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา           
วุฒิการศึกษา และตําแหนงหนาที่ 

จากการศึกษา ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติหนาทีดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3           
สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 82 คน รอยละ 60 มีตําแหนงหนาที่เปนผูบริหารโรงเรียนและครู จํานวน 69 คน 
รอยละ 50 เทากัน มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 85 คน รอยละ 61.59 และมีขนาดโรงเรียนเปนโรงเรียน
ขนาดกลาง จํานวน 96 คน รอยละ 71 
 จากการศึกษา ขอมูลปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 
เมื่อจําแนกเปนรายดานแลว พบวา กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 จัดใหมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ 27 และจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 ตามลําดับ 
เม่ือทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ไดดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ขนาดของสถานศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่แตกตางกัน พบวา ผูบริหารและครู ที่มีขนาดของสถานศึกษา ที่แตกตางกัน มีปญหาการดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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สมมติฐานที่ 2 วุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีปญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในแตกตางกัน 
พบวา ผูบริหารและครู ที่มีวุฒิการศึกษา ที่แตกตางกัน มีปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

สมมติฐานที่ 3 ตําแหนงหนาที่แตกตางกันมี ปญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในแตกตาง
กัน พบวา ผูบริหารและครู ที่มีตําแหนงหนาที่ ที่แตกตางกัน มีปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
คําสําคัญ : 

1. ครู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหนาทีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3  

2. วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของครูที่ปฏิบัติหนาทีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3  

3. ตําแหนงหนาที่ หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปฏิบัติหนาทีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จําแนกไดดังนี้ 
 4. โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามขอกําหนดใน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 
3 ไมนับรวมโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนปริยัติธรรม 
 5. ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง ขอขัดของหรือ อุปสรรคตางๆ ที่เปน
เหตุทําให ไมสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การประเมินและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่
กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 

7. ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การจัดดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของ โรงเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด             
ซึ่งประกอบดวยการดําเนินงาน 8 ข้ันตอน  

8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 หมายถึง หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ 4 อําเภอ 
คือ อําเภอศรีราชาอําเภอเกาะสีชัง อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ 

9. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การจัดแบงโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามจํานวนนักเรียนตามเกณฑของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
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10. ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึก นึกคิด ความคาดหวัง และสรุปออกมาเปนการ ตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถามวา การประกันคุณภาพภายในที่กําลังกระทําอยู สามารถปฏิบัติได ตามที่คาดหวังไวหรือไม มีอะไรที่
เปนปญหาและอุปสรรค 
 
Abstract 

Education subject "The study of the problems of the implementation of the quality 
assurance system in schools Under the Office of Chonburi Primary Educational Service 
Area 3 "with the following objectives: 1) to study the problems of the implementation of 
the internal quality assurance system of the school 2) to compare the opinions of 
administrators and teachers regarding the problems of the implementation of the internal 
quality assurance system of schools Under the Office of Chonburi Educational Service 
Area, Area 3, classified by school size, educational background, and position. 

From the study of personal data of the respondents, it was found that the 
administrators and teachers who perform their duties according to the internal quality 
assurance system of the schools under the Office of Chonburi Primary Educational Service 
Area 3 Most of them are male, 82 people, 60% have the position of school administrator. 
And 69 teachers, 50% equal, having bachelor degree of 85 people 61.59% And the size of 
the school is in the middle school size of 96 persons, 71% 

From the study of the problems of the implementation of the internal quality 
assurance system of the school Under the Office of Chonburi Primary Educational Service 
Area 3, it was found that the overall picture was at a high level With an average of 3.58. 
When classifying each side, it was found that the educational standards of the school With 
an average of 3.81 with the highest mean, followed by education quality monitoring With 
an average of 3.77, management and information systems With an average of 3.70. 
Providing internal quality assessments in accordance with educational standards of the 
school With an average of 3.68, implementing the educational development development 
plan of the school With an average of 3.61 to provide continuous quality education 
development With an average of 27 and preparing an annual report that is an internal 
quality assessment report With an average of 3.18, respectively 
When testing the hypothesis The assumptions can be summarized as follows: 

Hypothesis 1: The sizes of the different schools have different operational problems 
in accordance with the internal quality assurance system. That is the size of the school 
different There are operational problems in accordance with the internal quality assurance 
system with statistical significance at the level of 0.05. Providing internal quality 
assessments in accordance with educational standards of the institution. 

Hypothesis 2, the educational background is different. The problems in the 
implementation of internal quality assurance were found that administrators and teachers 
With educational background different There are operational problems in accordance with 
the internal quality assurance system with statistical significance at the level of 0.05. 
Providing internal quality assessments in accordance with educational standards of the 
institution. And prepare an annual report that is an internal quality assessment report 

Assumption that 3 different positions have The problems in the implementation of 
internal quality assurance were found that administrators and teachers That has a position of 
duty different There are operational problems in accordance with the internal quality 
assurance system with statistical significance at the level of 0.05. Providing internal quality 
assessments in accordance with educational standards of the institution. 
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Key Word : 
1. Teacher means a teacher who performs duties in accordance with the internal 

quality assurance system of an educational institution in an educational institution under the 
Office of Chonburi Primary Educational Service Area 3 

2. Educational Qualification refers to the level of education of teachers who perform 
their duties in accordance with the internal quality assurance system of the schools under 
the Office of Chonburi Primary Education Area, Area 3. 

3. Duty position means the performance of duties of a teacher who performs duties 
in accordance with the internal quality assurance system of an educational institution under 
the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 3, classified as follows 

4. School means an educational institution that provides basic education in 
accordance with the requirements in National Education Act 1999 Amendment (Version 2) 
2002 under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 3, excluding private 
schools and religious schools. 

5. The problem of the implementation of quality assurance within the school means 
problems or obstacles that cause Unable to perform internal quality assurance 

6. Quality assurance within the school means assessment and monitoring. Inspect 
the quality and educational standards of the institution from the inside by the personnel of 
the school or by the department that is responsible for overseeing the institution. 

7. Internal quality assurance system means organizing activities according to the 
mission of the school to improve the quality of learners and schools as efficiently as the 
Office of the Board of Directors. Basic education Which consists of 8 steps of operations 

8. Chon Buri Educational Service Area Office 3 means the agency under the 
supervision of the Office of Basic Education Commission. Is responsible for supporting 
Educational management of educational institutions in 4 districts of responsibility, namely 
Si Racha District, Ko Si Chang District Banglamung And Sattahip District 

9. School size means the division of schools or educational institutions according to 
the number of students according to the criteria of the Office of Educational Service Area 
Chon Buri Area 3 

10. Opinions mean feelings, expectations, and summarize them into The decision of 
the respondents that Internal quality assurance being done Can be practiced As expected or 
not What are the problems and obstacles? 
 
บทนํา 

สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญที่สุด เพราะเปนหนวยปฏิบัติภารกิจหลัก คือ    
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร นั่นคือคุณภาพพึงประสงคทั้ง
ทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีสุขภาพอนามัยดี ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยเกิด
จากความรวมมือรวมใจในการพัฒนาสถานศึกษาของผูบริหาร คณะครู ผูปกครองและชุมชน รวมทั้งจัดใหมีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเปนสิ่งประกันวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรตองการ คือ เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมือสรางสรรคใน
เวทีโลก นอกจากนี้ยังสามารถดํารงชีวิตในฐานะพลเมืองดีของสังคมได โดยกระบวนการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาจะตองดําเนินไปอยางสอดคลองกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเปนการจัดระบบการทํางานให
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม โดยที่ทุกฝายที่เก่ียวของกับสถานศึกษา มีความพึงพอใจ และจากกผลการ
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ดําเนินงานที่ผานมาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547:2) พบวามีปญหาหลาย
ประการที่จะตองปรับปรุงแกไข ทั้งดานสถานศึกษาซึ่งเปนผูรับการประเมินมีปญหาความไมเขาใจปรัชญา แนวคิด 
และหลักการของการประเมินทั้งภายในและภายนอก ปญหาการดําเนินงานไมสอดคลองกับแนวคิดและการ
ดําเนินงานไมตอเนื่อง รวมทั้งไมนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจุดเดนจุดดอย
และจุดที่ควรพัฒนา และสถานศึกษาสวนใหญดําเนินการในลักษณะที่ทําใหผานการประเมินมากกวาการพัฒนา
คุณภาพอยางเปนระบบใหเกิดความยั่งยืน สิ่งเหลานี้จะสงผลกระทบเชิงลบตอระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545: หนา 1-2) 
 
เน้ือเร่ือง 

จากการศึกษา ขอมูลปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 สามารถแยกรายดาน ไดดังนี้ 

1. ปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก พบวา สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองมีสวนรวมในการ
กําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางชัดเจน และมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาใหเหมาะสมตามศักยภาพของ
ผูเรียน สถานศึกษาและทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญชวย อุปรีที (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงการ
ดําเนินงานตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 
พบวา ทุกดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด การผดุงระบบประกันคุณภาพ การศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีตําแหนงหนาที่ตางกันมีความคิดเห็น เก่ียวกับ สภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่อยูในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น เก่ียวกับสภาพและ
ปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกันอยาง           
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีความเห็นเก่ียวกับปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สกุณา นันทะชัย (2552) ไดศึกษาเร่ืองการจัดการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาพิเศษของโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนรวม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนรวม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 ไดดําเนินการจัดการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษา
พิเศษในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับดังนี้ ดานการบริหารจัดการ ดานกระบวนการเรียนการสอนและ ดานปจจัย 
สําหรับปญหา อุปสรรคที่พบ และมีความสอดคลองกันมากที่สุด ดานกระบวนการเรียนการสอนคือ ครูสวนใหญขาด
ความรูความเขาใจ และไมมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ ดานการบริหารจัดการ
คือ ผูบริหารขาดการนิเทศอยางตอเนื่องอีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสวนใหญ ยังไมเขาใจเร่ืองการ
จัดการเรียนรวมดานปจจัย คือ ขาดครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ รวมถึงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลางมี
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ความลาชา รวมทั้งสื่อ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดจนงบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ ขอเสนอแนะ 
ดานกระบวนการเรียนการสอนคือ ควรจัดอบรมครูทุกคนอยางสม่ําเสมอใหมีความรูความเขาใจ สามารถจัดการ
เรียนการสอนใหกับเด็กพิเศษไดอยางชํานาญดานการบริหารจัดการ คือ ผูบริหาร ควรมีการนิเทศภายในอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนสรางความเขาใจและใหความรูแกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยางสม่ําเสมอ และ
หลากหลายรูปแบบเก่ียวกับเร่ือง การจัดการเรียนรวม เชน ประชุมชี้แจง ศึกษาดูงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทํา
แผนพับความรู สําหรับดานปจจัย ควรเสนอตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อขอพิจารณาจัดสรรครูที่มีวุฒิทางการศึกษา
พิเศษ รวมถึงจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึน และดําเนินการใหทันกอนเปดภาคเรียน ในสวนของโรงเรียน ควรใหชุมชน
ไดมีสวนรวมจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนรวมระดมทรัพยากรมาสนับสนุน การจัดการเรียนรวมของโรงเรียน ใหมี
ประสิทธิภาพ 

2. ปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา สถานศึกษามีการกําหนดแนวทางการมี
สวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครองและบุคลากรภายใน ชุมชน เพื่อการพัฒนาผูเรียนรวมกัน อีกทั้งมีการพัฒนาทุก
กิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม และมีการกําหนดการใชงบประมาณ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล (2550 : ค) ไดศึกษาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองของโรงเรียนโปงหลวงวิทยา 
รัชมังคลาภิเษกจังหวัด ลําปาง พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบที่ สอง มีมาตรฐาน 4 ดาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานดานการเรียน การสอน
มาตรฐาน ดานการบริหารและการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู สวนใหญมี           
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี แตมีมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
และมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรที่มีผล อยูในระดับพอใช ในดานการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดานการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 12 พบวา สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดําเนิน
อยางตอเนื่อง โดยสวนใหญเห็นวามีการดําเนินงาน อยูในระดับดี อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย สุขบุญ 
(2551) ไดศึกษาเร่ืองการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายดานแตละดาน อยูใน
ระดับมาก 2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ที่ปฏิบัติงานสถานศึกษาที่มีลักษณะ
ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตามาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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3. ปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในขอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา 
สถานศึกษามีการกําหนดใหบุคลากรทุกฝายงานไดรวมวางแผน และปรับแผนการดําเนินงานการใชระบบประกัน
คุณภาพอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีการแตงตั้งคณะทํางานที่มีตัวแทนบุคลากรจากหลายฝายเพื่อดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ เก็บขอมูล และจัดทํารายงาน คุณภาพการศึกษา และมีการจัดระบบสารสนเทศที่เปนปจจุบัน เรียกใช
ขอมูลไดสะดวกรวดเร็วและตรงตาม ความตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย สุขบุญ (2551) ไดศึกษา
เร่ืองการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 โดยรวมและรายดานแตละดาน อยูในระดับมาก 
2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ที่ปฏิบัติงานสถานศึกษาที่มีลักษณะตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตามาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Lim (2001: 379 - 390) ไดศึกษาเร่ือง การ
ประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของ ประเทศกําลังพัฒนา พบวา คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกําลัง
พัฒนาข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการจัดบริการสื่อ อุปกรณในการเสริมทักษะการเรียนและการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการทางเทคนิคที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนา งานวิจัย ตลอดจน
ความตองการในเร่ืองของระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและมีความ เหมาะสมในแตละสถาบัน  

4. ปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรและผูเก่ียวของมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนอยางทั่วถึง อีกทั้งมีการอํานวยความสะดวก โดยการสนับสนุน ทรัพยากร
ตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทุกกิจกรรมตามที่
แผนปฏิบัติการประจําปกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญชวย อุปรีที (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงการ
ดําเนินงานตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 
พบวา สภาพการดําเนินงาน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มี 
คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย สุขบุญ 
(2551) ไดศึกษาเร่ืองการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายดานแตละดาน อยูใน
ระดับมาก ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ไมแตกตางกัน 

5. ปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก พบวา บุคลากรทุกคน ทุกฝายนําผลการตรวจสอบมาใชในการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน สถานศึกษาทุกป และมีการนําผลการตรวจสอบทบทวน 
คุณภาพการศึกษามาใชปรับปรุงในสวนที่เปนจุดที่ควรพัฒนาอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Patricia 
(1994 อางถึงใน สมาน เพชรนาวา, 2549, หนา 38) ไดศึกษาการประเมินผลความกาวหนาไปสูการประกันคุณภาพ
การศึกษาและควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมนี สวีเดน ฝร่ังเศส นิวซีแลนด และออสเตรเลีย พบวา มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางชัดเจนในระบบที่มีการประกันคุณภาพการศึกษา กลไกทางสังคมชวยทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ในประเทศเยอรมนี มีการเปลี่ยนอยางมากจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการควบคุมการประเมิน ถือวาเปนสิ่งสําคัญของครูที่รับผิดชอบตออาชีพของตน ซึ่งตองดําเนินไป
อยางมีเหตุผลและกระบวนการที่ชัดเจน ในประเทศสวีเดน เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในการประกันคุณภาพ 
จนถึงการประเมินครูในสถานศึกษาซึ่งเกิดการพัฒนาอยางชัดเจน ฝร่ังเศสใหความสําคัญและเชื่อถือจากการใชขอ
ทดสอบจากภายนอก โดยมีการควบคุมจากสวนกลาง ประเทศนิวซีแลนด ใหความสําคัญกับการประเมินจาก
บุคคลภายนอกที่เก่ียวของกับสถานศึกษาและในประเทศออสเตรเลียนําเอาระบบการประเมินผลโดยใชขอทดสอบ
มาตรฐานกลาง มีการเตรียมการอยางมีแบบแผน สูการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาและการศึกษาชั้นสูงตอไป อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย สุขบุญ (2551) ไดศึกษาเร่ืองการ
วิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 โดยรวมและรายดานแตละดาน อยูในระดับมาก 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ที่ปฏิบัติงานสถานศึกษาที่มีลักษณะตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตามาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. ปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมมีอยูในระดับมาก พบวา สถานศึกษามีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล โดยจําแนก ตาม
มาตรฐานและตัวบงชี้อยางถูกตองไดอยางเหมาะสม อีกทั้งมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ เพื่อเปนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ดานผลสัมฤทธิ์ผูเรียนในระดับสถานศึกษา และมีการประชุมวางแผน กําหนดเปาหมาย 
ข้ันตอน วิธีการและเคร่ืองมือ ในการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญเจริญ 
ซื่อชวกรกุล (2550 : ค) ไดศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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รอบที่สองของโรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกจังหวัด ลําปาง พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ สอง มีมาตรฐาน 4 ดาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานดานการเรียน การสอนมาตรฐาน ดานการบริหารและการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการพัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรู สวนใหญมี ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี แตมีมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 2 มาตรฐาน 
คือ มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด
ไตรตรองและมีวิสัยทัศน และมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรที่มีผล อยูในระดับ
พอใช ในดานการดําเนินงานตามมาตรฐานดานการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 12 พบวา สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญเห็นวามีการดําเนินงาน อยูในระดับดี อีกทั้งยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธงชัย สุขบุญ (2551) ไดศึกษาเร่ืองการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการดําเนินงานตา
มาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
โดยรวมและรายดานแตละดาน อยูในระดับมาก . ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ                
ที่ปฏิบัติงานสถานศึกษาที่มีลักษณะตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตามาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7. ปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน ประเมินคุณภาพภายใน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา สถานศึกษามีการรวบรวม วิเคราะห แปลผล และเสนอขอมูลผลการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไดอยางครอบคลุม ทุกดานอยางชัดเจน อีกทั้งมีการนํา
ขอมูลยอนกลับจากกลุมเปาหมายมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดอยาง
เปนระบบ และมีการประชุมวางแผน เก่ียวกับรูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาในการจัดทํารายละเอียด ของรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล (2550 : ค)         
ไดศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองของโรงเรียนโปง
หลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกจังหวัด ลําปาง พบวา พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ สอง มีมาตรฐาน 4 ดาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานดานการ
เรียน การสอนมาตรฐาน ดานการบริหารและการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
สวนใหญมี ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี แตมีมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 4 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน และมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรที่มีผล อยูในระดับพอใช ในดานการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานดานการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 12 พบวา สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่
ดําเนินอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญเห็นวามีการดําเนินงาน อยูในระดับดี อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญชวย 
อุปรีที (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงการดําเนินงานตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 พบวา อยูในระดบัปานกลางทุกดาน ดานที่มี คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
สวนปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับนอย ทุกดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือการพัฒนามาตรฐานการศึกษา รองลงมา คือ การประเมินคุณภาพการศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ 
การผดุงระบบประกันคุณภาพ การศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีตําแหนงหนาที่ตางกันมีความ
คิดเห็น เก่ียวกับ สภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
ภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่อยูใน
สถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น เก่ียวกับสภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีความเห็น
เก่ียวกับปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8. ปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง พบวา สถานศึกษามีการพัฒนาการตรวจสอบและทบทวน การดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
อยูเสมอ อีกทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และมี
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหดํารงอยูอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย สุขบุญ (2551)         
ไดศึกษาเร่ืองการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 พบวา ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ไมแตกตางกัน 3. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดังนี้ 3.1 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศดานการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ดานการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดาน
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ไมแตกตางกัน 3.2 ดานการาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญชวย อุปรีที (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึง
การดําเนินงานตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย 
เขต 2 พบวา สภาพการดําเนินงาน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่
มี คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ สวนปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับ
นอย ทุกดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือการพัฒนามาตรฐานการศึกษา รองลงมา คือ การประเมินคุณภาพการศึกษา 
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การผดุงระบบประกันคุณภาพ การศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีตําแหนงหนาที่ตางกันมีความคิดเห็น เก่ียวกับ สภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และขาราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษาที่อยูในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น เก่ียวกับสภาพและปญหาการ
ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีความเห็นเก่ียวกับปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สวนสรุป 
1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาชวยในการจัดระบบการทํางาน เพื่อทําใหรวดเร็วและมีคุณภาพ  
 2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ควรมีการการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจดานการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อทําใหการศึกษามีมาตรฐานและไดคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ควรมีการทําระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัยและพรอมใช 
เพื่อทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ดานการดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการจัดทําแผนการศึกษาของ
สถานศึกษาที่แสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ ทรัพยากร และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อทําให
บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานไดตามแผนการศึกษาที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ควรมีการจัดทําระบบที่มีคุณภาพ เพื่อให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีวิเคราะห 
วางแผน แกไข ปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

7. ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ควรมีการสงเสริมสนับสนุนเปด
โอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษาไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน เพื่อทําใหการจัดทํารายงานประจําป เปนไปตามที่
กําหนดอยางมีมาตรฐานมากที่สุด 

8. ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ควรมีการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหการศึกษามีคุณภาพมากที่สุด 
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของ
ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND INTERNAL SUPERVISION OF 
SCHOOL ADMINISTRATORS ACCORDING TO THE OPINIONS OF  
ADMINISTRATORS AND TEACHERS OF SCHOOL UNDER SECONDARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 24  
 

ผูวิจัย   อนุพันธ  เขตบุญพรอม 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา  
3) เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผูบริหารและครู จําแนกตาม
ตําแหนง วิทยฐานะ และความรูเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา จําแนกตามตําแหนง ประโยชนของการนิเทศและความเครียดที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จํานวน 320 คน ไดจาก
การคํานวณโดยการใชสูตรของ ทาโร ยามาเน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญ (มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.908) คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสหสัมพันธของเพียรสัน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบของเชฟเฟ 
ผลการวิจัยพบวา 
  1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 ในภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ ดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการมีอิทธิพล อยางมีอุดมการณ และดานการกระตุนทาง
ปญญา สวนการนิเทศภายในในภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ 
ดานการประเมินผล ดานการสรางขวัญกําลังใจ ดานการวางแผน และดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน 
 2. ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เปนความสัมพันธเชิงบวกในภาพรวมอยูในระดับสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. ภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
ตามทรรศนะของผูบริหารและครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เมื่อจําแนกตามตําแหนง แตไม
แตกตางกันเมื่อจําแนกตามวิทยฐานะ และความรูเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สวนการนิเทศภายในแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เมื่อจําแนกตามตําแหนง แตไมแตกตางกันเม่ือจําแนกตามประโยชนของ
การนิเทศ และความเครียดที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 

คําสําคัญ :  ภาวะผูนํา, ผูบริหาร, การนิเทศภายใน 
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Abstract 
 The purposes of the study were : 1) study of transformational leadership and internal 
supervision of school administrators under Secondary Educational Service Area Office 24. 
2) study the relationship transformational leadership and internal supervision of school 
Administrators under Secondary Educational Service Area Office 24. 3) compare their the 
transformational leadership roles of school administrators factors classified by work 
position, academic standing and knowledge about transformational leadership and compare 
their internal supervision of school administrators classified by work position, the benefits 
of supervision and stress on operation. The 320 samples employed comprised school 
administrators and teachers under Secondary Educational Service Area Office 24. The 
instruments used in research is a query that has been inspected by experts and quality, with 
a confidence equal to 0.908 for the statistics used to analyze data on the percentage 
(percentage), average (mean), standard deviation (S.D.), Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient, t-test, one-way analysis of variance (one-way ANOVA) and 
statistical tests of the chef, Stephen (Scheffe's test). 
The results of the study were as follows: 
 1. ransformational leadership of school administrators under Secondary Educational 
Service Area Office 24 were rated at high level criteria in both overall and on all sides Is 
sorted in descending order is individualized consideration, inspiration motivation, idealized 
influence of charisma leadership and intellectual stimulation. Internal supervision of school 
administrators were rated at high level criteria in both overall and on all sides Is sorted in 
descending order is evaluation, build morale, planning and practices internal supervision. 
 2. the relationship transformational leadership and internal supervision of school 
administrators under Secondary Educational Service Area Office 24 in all aspects was rated 
at a high level and positive relationship with a statistically significant at the .001 
 3. ransformational leadership of school administrators under Secondary Educational 
Service Area Office according to the opinions of administrators and teachers classified by 
work position showed statistically significant difference at a level of .01; however, when 
classified by academic standing and knowledge about transformational leadership it showed 
no statistically significant difference. Internal supervision of school administrators 
classified by work position showed statistically significant difference at a level of .001; 
however, when classified by the benefits of supervision and stress on operation it showed 
no statistically significant difference. 
 
Keyword : Leadership, Admin istrators, Internal supervision 
 

บทนํา  
 กระแสโลกาภิวัตนกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกทั้งในดานประชากร สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการเมือง การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมไทยและ
การพัฒนาการศึกษาของไทยจาํเปนที่จะตองเตรียมคนใหพรอมและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมในอนาคตไดอยาง
สันติสุข (พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร, 2541 : 6) ซึ่งทางรอดของประเทศจึงมีเพียงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยใช
การศึกษาเปนเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาคนใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน ใหสามารถ
ตอบสนองตอการแขงขันที่รวดเร็วโดยอาศัยการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  
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 การศึกษาตองมีการพัฒนาผูนําโดยเฉพาะผูนําในแวดวงการศึกษา ถาผูนําไมมีวิสัยทัศนที่กวางไกลแลว
จะสงผลเสียตอองคกรนั้นเสมอ สามารถพบไดทุกระดับตั้งแตระดับกระทรวงลงมาจนถึงระดับผูบริหารการศึกษาใน
โรงเรียน สะทอนภาพออกมาในแงมุมตางๆ ผูนําในยุคของการปฏิรูปการศึกษามีภารกิจที่ยิ่งใหญที่จะตองใหความ
รวมมือ เสียสละและอุทิศตนที่จะชวยแกปญหาที่สําคัญ อาทิ 1) วิกฤตดานการศึกษาไทยตกต่ํามาก 2) เกิดความ
เลื่อมล้ําดานโอกาสทางการศึกษา 3) ระบบการศึกษาที่มีอยูในปจจุบันไมสอดคลองกับสภาพสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม และ 4) การบริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาเปน
ปจจัยดานบุคคลที่มีความสําคัญในการสรางประสิทธิผลของหนวยงานหรือโรงเรียน ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปการศึกษา (ศักดิ์ไทย สุร
กิจบวร, 2545 : 8) ซึ่งผูนําตองมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพราะเปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิผลตอผูรวมงานและ
ผูตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงข้ึนกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงข้ึนและศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักในภารกิจและ
วิสัยทัศนของกลุมและขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลกวาความสนใจของตนไปสูประโยชนของ
กลุมองคการและสังคม (รัตติกรณ จงวิศาล, 2550 : 189)  
 การนิเทศภายในนับวามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวน การเรียนรู 
ใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรและมีความจําเปนอยางยิ่งตอการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุตามเปาหมายซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาจะตองให
ความสําคัญของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งที่จะมีผลตอการปฏิบัติการนิเทศ อันจะ
สงผลตอคุณภาพการศึกษาทั้งทางตรงและทางออมจึงจําเปนที่ผูบริหารและครูตองรวมมือกันแกไขปญหาการนิเทศ
ภายในเนื่องจากการบริหารงานนิเทศภายในมีความเก่ียวของกับการทํางานสงผลตอการปฏิบัติงาน ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองตระหนักและเห็นความสําคัญ ถือเปนภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนให
ประสบผลสําเร็จ ดวยเหตุนี้เองทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพราะพิจารณาเห็นวาการวิจัยคร้ังนี้จะเปน
ประโยชนตอครู โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24ไดใชเปนขอมูลสําหรับวางแผน
พัฒนาผูบริหารในเร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการนิเทศภายในของโรงเรียนตางๆ ในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนอันจะเปนผลโดยตรงตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเปนประโยชนสําหรับผูบริหารใชเปน
ขอมูลในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของ
ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
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ทรรศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ 
การนิเทศภายในโรงเรียนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ประกอบดวย 

 1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
 2. การสรางแรงบันดาลใจ 
 3. การกระตุนทางปญญา 
 4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
การนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบดวย 
 1. การวางแผน 
 2. การปฏิบัติการนิเทศภายใน 
 3. การสรางขวัญกําลังใจ 
 4. การประเมินผล 
 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24จําแนกตามตําแหนง วิทยฐานะ และความรูเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สวน
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนง ประโยชนของการนิเทศและความเครียดที่ไดรับจาก
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

         ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24 ปการศึกษา 2558 จํานวน จํานวน 1,534 คน เปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 154 คนและครู 
จํานวน 1,380 คน จํานวนโรงเรียน 154 โรงเรียน  

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
เนื่องจากประชากรมีจํานวนที่แนนอน ผูวิจัยจึง ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 320 คน กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหมีความคลาดเคลื่อน .05 (สุวรีย         
ศิริโภคาภิรมย, 2546 : 445) โดยวิธี 

1. ดําเนินการสุมแบบแบงชั้นภูมิตามขนาดของสถานศึกษาโดยไมอาศัยสัดสวน เพราะคํานึงถึงความเปน
ตัวแทนที่ดีของกลุมตัวอยางเนื่องจากขนาดของกลุมผูบริหารและครูมีความแตกตางกันมาก 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 1. ตําแหนง 
 2. เพศ 
 3. อาย ุ
 4. ระดับการศึกษา 
 6. ขนาดสถานศึกษา 
 7. วิทยฐานะ 
 8. ประโยชนของการนิเทศ 
 9. ความรูเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 10. ความเครียดท่ีไดรบัจากการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 
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2. ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 320 คน จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 100 คน ครู จํานวน 
220 คน และสุมกลุมตัวอยางในแตละขนาดสถานศึกษาดวยวิธีการสุมอยางงาย 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดจัดทําเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม 
(questionnaire) เพื่อใชสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อสอบถาม 
ตําแหนง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนคาบที่สอนตอสัปดาห ขนาดสถานศึกษา วิทยฐานะ ประโยชน
ของการนิเทศ ความรูเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและความเครียดที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จํานวนทั้งหมด 4 ดานคือ 1) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) ดานการ
สรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการกระตุนทางปญญา 4) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ซึ่งแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24จํานวนทั้งหมด 4 ดาน คือ 1) ดานการวางแผน 2) ดานการปฏิบัติการนิเทศ 3) ดาน
การสรางขวัญกําลังใจ 4) ดานการประเมินผล ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 
scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 

หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00  

6. นําเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาดวยวิธีการหาคาวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach) เทากับ .97 

7. นําเคร่ืองมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ที่เปนกลุมตัวอยางมีตําแหนง
เปนครู รอยละ 68.75 เปนผูบริหารสถานศึกษารอยละ 31.25 เปนเพศหญิง มีอายุ 30-40 ป มีสถานภาพสมรส มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สอนนอยกวา 10 คาบตอสัปดาห สังกัดในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ เห็นประโยชนของการนิเทศระดับมาก มีความรูเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับมาก และมี
ความเครียดที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับปานกลาง 
 2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 ในภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก โดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออก
อันดับแรกคือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล รองลงมาเปนดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ และดานการกระตุนทางปญญา ตามลําดับ สวนการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ในภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก โดยการนิเทศภายใน
ที่ผูบริหารสถานศึกษามกีารดําเนินการอันดับแรกคือ ดานการประเมินผล รองลงมาเปนดานการสรางขวัญกําลังใจ 
ดานการวางแผน และดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ตามลําดับ 
 3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเปนความสัมพันธเชิงบวกและอยูในระดับสูง แสดงวาเม่ือผูบริหารสถานศึกษามี
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก จะสงผลใหมีการดําเนินงานเก่ียวกับการนิเทศภายในมากข้ึนดวย แตเม่ือผูบริหาร
สถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอย ก็จะสงผลใหมีการดําเนินงานเก่ียวกับการนิเทศภายในนอยดวย ทั้งนี้
เมื่อจําแนกภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตละรายดานก็พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารทุกรายดานมี
ความสัมพันธกับการนิเทศภายในอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเปนความสัมพันธเชิงบวกและมีเกณฑ
ระดับปานกลาง ซึ่งเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปนอยไดดังนี้ 1) ดานการกระตุนทางปญญา 2) ดานการสราง
แรงบันดาลใจ 3) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และ 4) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 4. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตามทรรศนะของผูบริหารและครูโดยจําแนกตามตําแหนง วิทยฐานะ และความรู
เก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
ผูบริหารและครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจําแนกตามตําแหนง แตไมแตกตางกันเมื่อ
จําแนกตามวิทยฐานะ และความรูเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สวนผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตามทรรศนะของผูบริหารและครูโดย
จําแนกตามตําแหนง ประโยชนของการนิเทศ และความเครียดที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา พบวา การ
นิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจําแนกตามตําแหนง แต
ไมแตกตางกันเมื่อจําแนกตามประโยชนของการนิเทศ และความเครียดที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ในภาพรวมและทุกรายดานมีเกณฑอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สราญรัตน จันทะมล (2548 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 แลวพบวาผูบริหารมีระดับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ สมพร จําปานิล (2549 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 แลวพบวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
ผูบริหารสถานศึกษามีความรูดานการบริหาร ตลอดทั้งมีความรูดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา ทําให
ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน การดํารงชีวิต เพื่อทันกับโลกยุคโลกาภิวัตนและความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ตลอดทั้ง การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ทุกคนในองคกรตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและแนวคิดในการทํางานเพื่อตอบสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 โรงเรียนตองปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร 
ผูบริหารตองสรางภาวะผูนําที่เขมแข็ง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง รัตติกรณ จงวิศาล 
(2550 : 189) ไดกลาวไววาผูนําตองมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพราะเปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิผลตอ
ผูรวมงานและผูตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงข้ึนกวาความพยายามที่คาดหวัง 
พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงข้ึนและศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักใน
ภารกิจและวิสัยทัศนของกลุมและขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลกวาความสนใจของตน ไปสู
ประโยชนของกลุมองคการและสังคม ทั้งนี้จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เปลี่ยนกระบวนทัศนไปสูความเปนผูมีวิสัยทัศน ซึ่งเปนไปตามยุคการปฏิรูป
การศึกษา และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 ตลอดทั้งเปนไปตามการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2546 ที่มุงเนนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม จึงทําใหภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

 1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณโดยรวมและทุกราย
ขอในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรกคือ เปนผูโนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชาใหเกิด
การยอมรับเชื่อถือ ศรัทธา เปนผูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทําใหผูใตบังคับบัญชาถือเปนแบบอยางและเปนผูที่กลา
เผชิญปญหา ใชสติปญญาในการแกปญหาในสภาวะวิกฤต ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาตองการประพฤติตัว
เปนแบบอยางสําหรับครูและบุคลากร เพื่อใหครูและบคุลากรพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับตนในการเผชิญกับ
ปญหา ใชสติปญญาในการแกปญหาในสภาวะวิกฤตตางๆ ไดซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 
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(2534 : 9) กลาววาผูนําที่มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูตามจะเชื่อถือศรัทธาไววางใจและยกยองเปนวีรบุรุษของตน
ซึ่งใหความเปนมิตร ใหการสนับสนุนและทําใหผูตามมั่นใจในสติปญญาของผูนําและสงเสริมใหลูกนองมีการพัฒนา
ตนเองและมีความเต็มใจในการถายทอดความรูและประสบการณใหแกลูกนอง 

1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจโดยรวมและทุกรายขอในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรกคือ เปนผูมองโลกในแงดี โดยใชคําพูดและการกระทําที่เปนกําลังใจ 
แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนที่จะทํางานใหสําเร็จตามที่กําหนด และเปนผูสรางความภาคภูมิใจใหแก
ผูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาตองการสรางแรงบันดาลใจใหกับครูและบุคลากร ทําใหเกิดแรง
บันดาลใจในการทํางาน โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การสรางเจตคติและการคิดในแงบวกและกระตุนจิตวิญญาณ
ของทีม (team spirit) ใหมีชีวิตชีวาซึ่งจะสงผลดีตอการทํางานและเปาหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับของ 
โสภณ ภูเกาลวน (2551 : 3) กลาววาการสรางแรงบันดาลใจมีองคประกอบหลายประการ เชน การสรางแนวคิดในแง
บวกหรือมองโลกในแงดีและแสดงความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจแนวแนวาสามารถบรรลุเปาหมายได 

1.3 ดานการกระตุนทางปญญา พบวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญาโดยรวมและทุกรายขอในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรกคือ เปนผูที่กระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
สงเสริมใหผู ใตบังคับบัญชานําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงงาน และเปนผูสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชาวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางานโดยใชหลักฐานขอมูล ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา
ตองการสรางความตระหนักใหครูคิดสิ่งใหม ยั่วยุใหแกปญหาดวยวิธีการอยางใหม กระตุนการสรางระบบความคิด 
เรียนรูวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค สงเสริมใหรูจักวิเคราะหปญหา แกปญหาอยางเปนระบบและมียุทธศาสตร
ในการคิด ตลอดจนสงเสริมใหครูแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550 : 10) ไดสรุปข้ันตอนการกระตุนทางปญญาเปนการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆ ในการพิจารณา
ปญหาและการหาคําตอบของปญหา ใหกําลังใจในการพยายามหาแนวทางแกปญหาดวยแนวคิดใหม ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ แบส (Bass, 1985 : 10) ใชประสบการณแกปญหา แบบข้ันตอน และใชขอมูลเปนจํานวนมาก 

1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลโดยรวมและทุก
รายขอในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรกคือ เปนผูใหคําปรึกษาผูใตบังคับบัญชา
ดวยความเปนกันเอง วิเคราะหความสามารถของผูใตบังคับบัญชา และมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตาม
ความสามารถ ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาตองการสรางความสัมพันธกับครูเปนรายบุคคล คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล เพื่อการพัฒนาศักยภาพของครูแตละคนตามความเหมาะสม ซึ่งจะทําใหครูทุกคนรูสึกมี
คุณคาและมีความสําคัญตอสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รัตติกรณ จงวิศาล (2543 : 28) ไดสรุป
ข้ันตอนการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลโดยมีการวิเคราะหความตองการและความสามารถของแตละบุคคล ให
คําแนะนําและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหพัฒนาตนเองมีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายงานใหผูรวมงานตาม
ความสามารถของแคละคน  
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  2. จากผลการศึกษาพบวาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24ในภาพรวมและทุกรายดานมีเกณฑอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริศักย 
คูณมาก (2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนแกนนําตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี แลวพบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นตอ
บทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนแกนนําโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ ชฏารัตน โมสกุล 
(2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิธีการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก แลวพบวาผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัตงิานนิเทศภายในโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการนิเทศภายในเนื่องจากการนิเทศภายในมีบทบาทสําคัญ
ตอการพัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู ใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรและมีความ
จําเปนอยางยิ่งตอการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน และเมื่อ
พิจารณารายดานพบวา 

2.1 ดานการวางแผน ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนการนิเทศภายในโดยรวมและทุกรายขอ
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรกคือ มีการวิเคราะหจัดลําดับปญหาที่จะตองมีการ
นิเทศภายในโรงเรียน ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกันในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
และมีการประชุมปรึกษากับครูและบุคลากรเพื่อสรางการยอมรับความศรัทธาในกระบวนการนิเทศภายใน ทั้งนี้เปน
เพราะการวางแผนการนิเทศจําเปนตองนําขอมูลจากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการมาวิเคราะหจัด
เรียงลําดับความสําคัญเพื่อพิจารณาทรัพยากรที่มีอยู กําหนดทางเลือกในการนิเทศ เพื่อแกไขปรับปรุงและสงเสริม
การดําเนินการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยตองอาศัยความรวมมือระหวางผูบริหารสถานศึกษา ผูใหการนิเทศ
และผูรับการนิเทศ จึงจะทําใหการนิเทศประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พงษพร อินพินิจ (2547 : 10) 
การวางแผนตองอาศัยความรวมมือระหวางผูบริหารโรงเรียน ผูใหการนิเทศ และผูรับการนิเทศจึงจะทําใหการนิเทศ
ภายในประสบความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของ สมานจิต พงษสนาม (2542 : 47) มีการประชุมเพื่อจัดทํา
โครงการนิเทศภายในและกําหนดชวงเวลนในการนิเทศภายใน 

2.2 ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติการนิเทศภายในโดยรวม
และทุกรายขอในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย 3 อันดับแรกคือ มีการทําความเขาใจวิธีการนิเทศ
รวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน 
หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู สื่อ การวัดผลประเมินผล และกําหนดผูรับผิดชอบในแผนปฏิบัติงานการนิเทศ
ภายในอยางชัดเจน ทั้งนี้เปนเพราะในการปฏิบัติการนิเทศภายในตองปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและข้ันตอนที่
กําหนดไวโดยคํานึงถึงหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อและเคร่ืองมือนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองทําความเขาใจรวมกับผูรับการนิเทศ คอยใหคําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับ
เคร่ืองมือที่ใชในการนิเทศ และตองกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
นริศรา อุปกรณศิริการ (2542 : 32) ผูนิเทศควรนิเทศตามขอตกลงที่ทํารวมกัน กอนดําเนินการนิเทศควรดําเนินการ
วางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  
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2.3 ดานการสรางขวัญกําลังใจ ผูบริหารสถานศึกษามีการสรางขวัญกําลังใจ โดยรวมและทุกราย
ขอในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรกคือ สรางทัศนคติที่ดีตอการทํางานเพื่อสวนรวม 
รับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากร และรวมรับผิดชอบผลงานในกรณีที่เกิดปญหาหรือขอบกพรอง ทั้งนี้
เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาตองการกระตุนสภาพจิตใจหรือความรูสึกของครูและบุคลากรโดยสะทอนใหเห็นถึง
ขอดีของ การทํางานเพื่อสวนรวม ยอมรับฟงความคิดเห็น และแสดงความรับผิดชอบตอปญหาหรือขอบกพรองที่
เกิดข้ึน เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและบุคลากรใหมีความสุขสนุก กับการทํางาน มีกําลังใจที่จะ
ปฏิบัติงานตามความตองการและบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษารวมกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศจี อนันต
นพคุณ (2542 : 71-75) กลาววา การสรางขวัญกําลังใจจะกระทําไดโดยการสรางทัศนคติที่ดีใหกับลูกนองเปด
โอกาสใหสมาชิกในองคกรไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองตางๆ 

2.4 ดานการประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการนิเทศภายใน โดยรวมและทุก
รายขอในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 อันดับแรกคือ มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
นิเทศภายในอยางตอเนื่อง กําหนดแผนประเมินผลการนิเทศภายในไวอยางชัดเจน และมีการบันทึกการติดตาม
ประเมินผลไวเปนหลักฐาน แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการนเิทศภายในรวมกับบุคลากรในสถานศึกษา 
มีการวางแผน การประเมิน ประชุมเพื่อสรุปผลการการประเมินรวมกันอยางตอเนื่อง และมีการสรุปรายงานผล การ
ประเมินไวเปนหลักฐาน เพื่อใหครูและบุคลากรนําผลการนิเทศไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน         
ซึ่งสอดคลองกับ ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2542 : 155) กลาววา การประเมินผลเปนการดําเนินการอยางเปนข้ันตอน 
โดยเร่ิมตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงคของ การประเมิน กําหนดกฎเกณฑ กําหนดวิธีการและเคร่ืองมือ รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล วินิจฉัยคุณคาของขอมูล และสรุปผลการประเมินทั้งหมด สอดคลองกับ ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2547 : 85) 
กลาววา ข้ันตอนการประเมินผลมี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ติดตามผลการปฏิบัติงานอยูเสมอ 2) รายงานความคืบหนาของ
โครงการและกิจกรรม 3) วิเคราะหปรับปรุงขอบกพรองนําไปดําเนนิการจัดทําแผนใหมในปตอไป 

3. จากผลการศึกษาพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา             
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเปนความสัมพันธเชิงบวกและมีเกณฑระดับสูง             
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวาเมื่อผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก จะสงผลใหมีการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการนิเทศภายในมากข้ึนดวย แตเมื่อผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอย ก็จะ
สงผลใหมีการดําเนินงานเก่ียวกับการนิเทศภายในนอยดวยเชนกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
เปนกระบวนการที่ทําใหผูบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลตอครูและบุคลากร โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของครู
และบุคลากรใหสูงข้ึนกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรไปสูระดับที่สูงข้ึนและมี
ศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและองคการ จูงใจใหครูและบุคลากรมองให
ไกลเกินกวาความสนใจของพวกตนไปสูประโยชนของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการนิเทศภายในสถานศึกษาที่
ผูบริหารมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู ใหบรรลุผลตามจุดหมาย
ของหลักสูตร ดังนั้นเมื่อผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถสนับสนุนสงเสริมให
กระบวนการนิเทศเกิดข้ึนไดโดยดําเนินการอยางเปนระบบ มีการวางแผน มีการสงเสริม มีการติดตามประเมินผล
และดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อกอใหเกิดการลงมือปฏิบัติอยางแทจริง ซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาการ
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เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง จากผลการวิจัยสอดคลองกับผล
การศึกษาของ วิลเลี่ยม, สเทียร, และเทอรบอรก (William, Steers, & Terborg, 1995 : 319-333) ที่ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําโรงเรียนในโรงเรียนในประเทศสิงคโปร แลวพบวา
รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ พฤติกรรมกลุม และความพึง
พอใจในการทํางานของครู ผูนําโรงเรียน และสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน เชนเดียวกับ ไผท แถบเงิน 
(2552 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 แลวพบวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตามทรรศนะของผูบริหารและครูโดยจําแนกตามตําแหนง วิทยฐานะ และความรู
เก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมพร จําปานิล (2549 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 แลวพบวา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับ ไผท แถบเงิน (2552 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 แลวพบวาผูบริหาร ครูผูสอน และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตามทรรศนะของผูบริหารและครูโดยจําแนกตามวิทยฐานะ และความรูเก่ียวกับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง พบวาไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 5. ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 ตามทรรศนะของผูบริหารและครูโดยจําแนกตามตําแหนง ประโยชนของการนิเทศ และ
ความเครียดที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา พบวา การดําเนินงานเก่ียวกับการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามทรรศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริศักย คูณมาก (2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา
บทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนแกนนําตามความคิดเห็นของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี แลวพบวาขาราชการที่มีตําแหนงตางกันคือผูบริหารโรงเรียนกับครูวิชาการ มี
ความคิดเห็นตอบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนแกนนําในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24ตามทรรศนะของผูบริหารและครู
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จําแนกตามประโยชนของการนิเทศ และความเครียดที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะในขณะที่กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดประสบ
ปญหาอุทกภัย จึงทําใหเกิดภาวะเครียดจากปญหาดังกลาวสงผลใหเกิดความเครียดในปฏิบัติงานซึ่งอาจทําใหมีผล
กับการตอบแบบสอบถามและผลการวิเคราะหที่ไดไมเปนไปตามสมมติฐาน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 

จากผลการวิจัยทําใหไดขอมูลสารสนเทศใหผูบริหารสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองทําใหมีภาวะผูนําและสามารถดําเนินการนิเทศภายในอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังนี ้

1. ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ควรนํารูปแบบภาวะผูนํา
การเปลีย่นแปลงทั้ง 4 ดาน มาใชในการบริหารสถานศึกษา เนื่องจากผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานนิเทศภายใน ซึ่งจะทําใหการนิเทศภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
สงผลตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาหาความรูเร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมีความรูความเขาใจทั้ง
ในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และประเมินตนเองวามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับใด เพื่อเปนขอมูลในการ
พัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากข้ึน และควรสงเสริมใหครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนา
ตนเองโดยใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ี

3. การดําเนินงานนิเทศภายในดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ผูบริหารสถานศึกษาควรสํารวจปญหา
ความตองการการนิเทศของผูรับการนิเทศกอน เพื่อนํามาพิจารณาหาวิธีการนิเทศที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการของผูรับการนิเทศ และควรหาวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะมาอบรมใหความรูหรือใหคําปรึกษา 
แนะนําเก่ียวกับการนิเทศภายในแกครูและบุคลากร 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของการบริหารงาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24ในดานอ่ืนๆ ดวย เชน การบริหารงาน
วิชาการ คุณภาพการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนตน 
 2. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนๆ เพื่อนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบสนับสนุน
ผลการวิจัยที่ไดในคร้ังนี้ 
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สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาตอนศูนยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 

 
Personnel Administration in Schools Expanding the Educational Opportunity in  
Thaton Educational Quality Development Center under Chiang Mai Primary 
Educational Service Area Office 3  
 

ผูวิจัย   อัจฉราภรณ  สิริจินดาวรรณ 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  สุภิสิงห 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 และ 2) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะแนวทางในดานการบริหารงานบุคคล ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก 
บุคลากรของโรงเรียนขยายโอกาสทางศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ในปการศึกษา 2561 จํานวน 70 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปน
แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น .87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย มีดังนี้ 

 1. สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทา
ตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานวินัยและการรักษาวินัย รองลงมาคือ ดานการ
ออกจากราชการ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง และ
ดานการวางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนง และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดตามลําดับ 

2. ขอเสนอแนะแนวทางในดานการบริหารงานบุคคล ควรมีการติดตามควบคุมและรายงานผลการ
ดําเนินการพัฒนาแบบฟอรมใหสะดวกแกการกรอกขอมูล ผูบริหารควรมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตน และเปนตนแบบที่ดี ใหความรูแกโรงเรียนอ่ืนที่มาศึกษาดูงาน 

 
คําสําคัญ : การบริหารงานบุคคล โรงเรียนขยายโอกาส ศูนยพัฒนาคุณภาการศึกษาทาตอนศูนยที ่1 
 
 
 

514

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the state concerning personnel 

administration in schools expanding the educational opportunity in Thaton Educational 
Quality Development Center 1 under Chiang Mai Educational Service Area office 3, and 2) 
to propose the proposal guidelines concerning personnel administration. The population 
comprised of 70 personnel in Thaton Educational Quality Development Center 1 under 
Chiang Mai Educational Service Area office 3 in academic year 2018. The research 
instruments were the questionnaire with a reliability of 0.87 of and a semi-structured 
interview. The data were collected and analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and content analysis. 
The finding showed that  

1. The state concerning personnel administration in schools expanding the 
educational opportunity in Thaton Educational Quality Development Center 1 under Chiang 
Mai Educational Service Area office 3 was at a high level. When considering by each 
aspect, it was found that and the highest score was the disciplines and respected disciplines, 
followed by the government retirement, the reinforcement of working proficiency, the 
recruitment and nomination, and the manpower plan and positioning, respectively;  

2. According to the proposal guidelines concerning personnel administration, there 
should be monitoring, directing, and reporting the operations; the development of forms to 
be easy for information filling; administrators should play a role concerning personnel 
development of educational institutions to gain knowledge and understanding concerning 
the development of school personnel administration under the office of Chiang Mai Primary 
Educational Area in order to be able to perform and be a good model to share knowledge to 
other schools that came to visit and study.  

 
Keywords : Personnel Administration, Expanding Opportunity schools, Thaton Educational 

Quality Development Center 1  
 
บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 1  
บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 ไดบัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สตปิญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 7 บัญญัติวา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรูจักรักษา
สงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพความเคารพกฎหมาย และความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาต ิรวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของ
ชาติ การกีฬา ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง (ราชกิจจานเุบกษา, 2550:16) 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หมวดที่ 1 บท
ทั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 31 ไดบัญญัติไววา กระทรวงมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมและกา
กับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แตไมรวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของกระทรวงอ่ืน ที่มีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา ทั้งนี้ ในสวน
ที่เก่ียวกับ การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง (ราชกิจจานุเบกษา, 2562 : 49) 

การศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
คุณธรรม ใหดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานของประเทศ การเตรียมคนใหมีคุณลักษณะมองกวางคิดไกลใฝดี การเตรียมคนให
สามารถเผชิญกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน แตการจัดการศึกษาในปจจุบันยังไม
สามารถสนอง ความตองการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติซึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วไดดีเทาที่ควร ดังนั้นการจัดการศึกษาจะตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560 : 5)  

ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2562 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562 ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา
ของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัต ิมีการกระจายอํานาจไปสู เขตพื้นที่การศึกษา 
มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง ดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง ดังนั้นการบริหารและการจัดการศึกษาในปจจุบัน อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหลัก คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่กําหนดนโยบาย และมาตรฐาน กํากับติดตาม 
สงเสริมสนับสนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารโดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนนิติบุคคล โดยมี
ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูกํากับ สนับสนุนและมีสวน
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ จึงเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในฐานะผูมีสวนรับผิดชอบอยาง
ใกล ชิดตอการจัดการศึกษา อันเปนพื้นฐานการศึกษาทกุระดับ (ราชกิจจานุเบกษา, 2562 : 49) 

การที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางเหมาะสมผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในเร่ืองการบริหาร
สถานศึกษา กลาวคือ ตองทราบขอบขายและภารกิจ การบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดขอบขายและภารกิจการบริหาร และจัดการสถานศึกษาไว 4 งาน ไดแก 1) การบริหารวิชาการ ประกอบดวย 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู การ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การ
นิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรู
ดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุน 
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งานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 2) การบริหารงบประมาณ 
ประกอบดวย การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การ
บริหารบัญชี การบริหารพัสดุ และสินทรัพย 3) การบริหารงานบุคคล ประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 4) การบริหารทั่วไป ประกอบดวย การดําเนินงานธุรการ งาน
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานและ
พัฒนาเครือขายการศึกษา การจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองคกรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสนับสนุน 
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโน
ผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษางานสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนทีจัดการศึกษางานประสานราชการ
กับ เขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอ่ืน การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน งานบริการสาธารณะ งานที่ไมไดระบุ
ไวในงานอ่ืน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3, 2562 : 32) 

การศึกษาเปนกระบวนการสรางและพัฒนาประชากรของประเทศใหมีพลังมีความสามารถ ที่จะพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาอยางมีสันติสุข การศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือพัฒนาพัฒนาประชากรและประเทศชาติ 
และการที่จะดําเนินไปไดอยางมีประสทิธิภาพจะตองอาศัยกระบวนการศึกษาที่ไดรับการพัฒนามาดีแลว การศึกษา
มีสวนสําคัญและจําเปนในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การปกครอง
และวัฒนธรรม เพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการถายทอดวัฒนธรรม และสรางภูมิ
ปญญาใหแกสังคม (อําพร เรืองศรี, 2558 : 1) 

ชินพัฒน ทีสุกะ (2561 : 23) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมให
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อใหดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว อิสรภาพใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ ไดรับการยกยองเชดิชูเกียรติ มีความมั่ง
คงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ  

การจัดการศึกษาในปจจุบัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ไดใหความสําคัญกับ 
การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อสงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สงัคม
ตองการ โดยใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
จัดการอบรมสัมมนา จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิงวิชาการ และการบริหารงานบุคคล มีความสําคัญยิ่งใน
การนําโรงเรียนไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ ความสําเร็จหรือความลมเหลวของ เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหการจัดและพัฒนาการศึกษาดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย บรรลุจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง ความสําคัญดานการบริหารจัดการยิ่งมีความสําคัญมากจะเห็นไดวาการบริหารงานบุคคล ตามการ
บริหารสถานศึกษามีการดําเนินงานเพื่อการบริหารหลายข้ันตอน 
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ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทาตอน
ศูนย 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 วาโรงเรียนมีสภาพการบริหารงานบุคคลอยูใน
ระดับใด และมีความตองการพัฒนาบุคลากรมากนอยเพียงใด โดยขอมูลจากการวิจัยคร้ังนี้เปนประโยชน ตอผูบริหาร
และผูที่มีสวนเก่ียวของอันสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู อีกทั้งยังนํา
ขอมูลที่ไดไปใชสําหรับปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 

2. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานการบริหารงานบคุคล ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที ่1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ไดยึด กรอบแนวคิด
ตามขอบขายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามขอบขายและภารกิจงาน 5 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2561 : 13) สังเคราะหขอมูลมาจาก สภาพการบริหารงานบุคคล 1. การวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง 2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4. 
วินัยและการรักษาวินัย 5. การออกจากราชการ และนําขอมูลทั้งหมด มากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 

1. ประชากร 
 ประชากรที่ใชในวิจัยในเร่ืองนี้ ไดแก บุคลากรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทาตอนศูนยที่ 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ในปการศึกษา 2562 จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
บานสุขฤทัย โรงเรียนโชติคุณเกษมบานเมืองงาม และโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 9 ซึ่งมีบุคลากรชาย 26 คน 
หญิง 44 คน รวมทั้งหมดจํานวน 70 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

1. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัยเชิงพรรณนาในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เปนคําถามชนิดปลายปด โดยแบงโครงสรางคําถามออกเปน 2 ตอน ไดแก 

ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคล ลักษณะเปนคําถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale ซึ่งจะมีใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 
แบงเปน 5 ดาน จํานวน 35 ขอ 

2. แบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเพื่อสอบถามขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการบริหารงานบุคคล 

518

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
ตามลําดับข้ันตอนดังนี้  

3.1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึง ผูอํานวยการโรงเรียน             
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทาตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด ตอบุคลากรใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทาตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 
ที่เปนกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูลกลับ 

3.1.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.1.4 นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบ ความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนของการตอบแบบสอบถาม 

แลวคัดเลือกแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูล เปนดังนี้ 
 4.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ
การทํางาน โดยหาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

4.2 วิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ทั้ง 5 ดาน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป คาเฉลี่ยเลขคณิต (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) จําแนกโดยรวม รายดาน และ เปนรายขอ เสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

4.3 วิเคราะหเนื้อหาจากแบบสัมภาษณ และสรุปเปนความเรียง 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

ตาราง แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที ่1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

การบริหารงานบุคคล 
N = 70 ระดับ 

µ σ  

1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 3.81 .82 มาก 
2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 3.82 .91 มาก 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3.97 .55 มาก 
4. วินัยและการรักษาวินัย 4.03 1.07 มาก 
5. การออกจากราชการ 3.98 .75 มาก 

รวม 3.93 .81 มาก 
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1. ผลการวิเคราะหขอมูล สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยรวม อยูในระดับมาก 
(µ = 3.93, σ = 0.81) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นวา ดานที่มีคาเฉลี่ยระดับสภาพการบริหารงานบุคคล
สูงสุด คือ ดานวินัยและการรักษาวินัย (µ = 4.03, σ = 1.07) รองลงมาคือ ดานการออกจากราชการ (µ = 3.98, 
σ = 0.75) ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (µ = 3.97, σ = 0.55) ดานการสรรหาและการ
บรรจุแตงตั้ง (µ = 3.82, σ = 0.91) และดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตามลําดับ (µ = 4.05, σ = 0.43) 

2. ขอเสนอแนะแนวทางในดานการบริหารงานบุคคล ควรมีการติดตามควบคุมและรายงานผลการ
ดําเนินการพัฒนาแบบฟอรมใหสะดวกแกการกรอกขอมูล ผูบริหารควรมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตน และเปนตนแบบที่ดี ใหความรูแกโรงเรียนอ่ืนที่มาศึกษาดูงาน 

 
อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทา
ตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 มีประเด็นที่สําคัญที่นํามาอภิปลายดังนี้  
 1. สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที่ 1 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 โดยภาพรวมมีสภาพ อยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน จะเห็นวาดานที่มีคาเฉลี่ยระดับสภาพการบริหารงานบุคคลสูงสุด คือ ดานวินัยและการรักษาวินัย 
รายขอการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลวาขาราชการครูกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนด และการสนับสนุนสงเสริมใหความรู ฝกอบรมทางวินัยตลอดจนสรางขวัญและกําลังใจแก
ผูใตบังคับบัญชา มีสภาพอยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที ่1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 เห็นวาการรักษาระเบียบวินัยในการทํางานในองคกรเปนเร่ืองที่บุคลากรใหความสําคัญอยางยิ่ง สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของประสงค เอ่ียมเวียง (2558 : 89) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 2 ประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัยคือผูบริหารสถานศึกษาและครู             
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 2 จํานวน 150 คน พบวา สภาพการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เชนเดียวกับผลการวิจัยของ
ชินพัฒน ทีสุกะ (2561 : 23) ไดวิจัยเร่ือง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลบานขา อําเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนมจํานวน 266 คน พบวาผูบริหารสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบริหารงาน
บุคลากรโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
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  1.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงโดยภาพรวม พบวาสภาพการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง โดยรวม อยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการบริหารงานบุคคลสูงสุด คือ จัดใหมีการขอกําหนด
ตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูของสานศึกษา ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนําเสนอ เขตพื้นที่ และรายขอที่
มีคาเฉลี่ยระดับการบริหารงานบุคคลนอยที่สุด คือ นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูของ
สถานศึกษาเพื่อนําเสนอ เขตพื้นที่การศึกษา การขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูของสถานศึกษามี
ความสําคัญตอการบริหารงานในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุริยา ไสยลาม (2558 : 42) ไดวิจัย
เร่ืองการศึกษาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดหนองคาย ประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ บุคลากรและผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหาร 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย จํานวน 100 คน พบวาการบริหารงานบุคลากรโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก ผูบริหารมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน เชนเดียวกับผลการวิจัยของสมพร ใจคํา
ปน (2558 : 47-55) ไดวิจัยเร่ือง การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
ประชากรในการวิจัยคือ บุคลากรและผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาของ สถานศึกษาอําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 266 คน พบวาผูบริหารสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคลากรใน
เร่ือง มีการวางแผนใชบุคลากรใหไดประโยชนสูงสุด การกําหนดอัตรากําลังอยูในระดับมาก 
  1.2 ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง โดยภาพรวม พบวา สภาพการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
จะเห็นวาขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการบริหารงานบุคคลสูงสุด จัดใหมีการรายงานการบรรจุแตงตั้งและขอมูลประวัติ
สวนตัว ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการบริหารงานบุคคลนอยที่สุด คือ จาง
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณและดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการกระทรวงการคลัง
กําหนด สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฤกษชัย จันจิโน (2559 : 44-46) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ บุคลากรและผูบริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษาของสถานศึกษาอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 145 คน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการ
วางแผนการใชบุคลากรใหไดประโยชนสูงสุด มีการกําหนดแผนงานบุคลากรไวในแผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธ 
รวมทั้งมีการคาดคะเนความตองการกําลังบุคลากรในอนาคต ควรใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน และ
ควรใหความรูเร่ืองการวางแผนแกบุคลากรทุกคน เชนเดียวกับผลการวิจัยของพัชรา จองศิริกุล (2557 : 87) ได
ศึกษาเร่ือง การบริหารงานบุคคลใน โรงเรียนอนุบาลเอกชนอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ประชากรกลุมตัวอยางใน
การวิจัยคือ บุคลากรและผูบริหารในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 200 คน พบวา 
สภาพปญหาในการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ทั้งโดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก  
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1.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดยภาพรวม พบวา สภาพการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ดานการเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยรวม อยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ จะเห็นวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการบริหารงานบุคคลสูงสุด จัดทําทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และรายขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการบริหารงานบุคคลนอยที่สุด คือ จัดใหมี
การศึกษาวิเคราะหความตองการในการพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา สอดคลองกับผลการวิจัยของสมพร ใจคํา
ปน (2558 : 47-55) ไดวิจัยเร่ือง การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
ประชากรในการวิจัยคือ บุคลากรและผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาของสถานศึกษาอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 266 คน พบวาผูบริหารสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับการบริหารงานบุคลากรในเร่ือง มีการ
วางแผนใชบุคลากรใหไดประโยชนสูงสุด มีการใชแผนปฏิบัติงานควบคูกับ การทํางาน มีคําสั่งแตงตั้งใหบุคลากรเขา
ปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนมีการประชุมชี้แจงแกบุคลากรกอนเร่ิมปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางยุติธรรม เชนเดียวกับ
ผลการวิจัยของฤกษชัย จันจิโน (2559 : 44-46) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาอําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม ประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ บุคลากรและผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 145 คน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการวางแผนการใชบุคลากรใหได
ประโยชนสงูสุด การสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรอยูในระดับมาก 

1.4 ดานวินัยและการรักษาวินัยโดยภาพรวม พบวา สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต 3 ดานวินัยและการรักษาวินัย โดยรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ จะเห็นวาขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับการบริหารงานบุคคลสูงสุด คือ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลวาขาราชการครูกระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่และรายขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการบริหารงานบุคคลนอยที่สุด คือ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทางดานการรักษาวินัยแกผูใตบังคับบัญชา สอดคลองกับผลการวิจัยของสมพร ใจคําปน 
(2558 : 47-55) ไดวิจัยเร่ือง การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
ประชากรในการวิจัยคือ บุคลากรและผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหาร สถานศึกษาอําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 266 คนพบวาผูบริหารสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคลากรใน
เร่ือง มีการวางแผนใชบุคลากรใหไดประโยชนสูงสุด ดานวินัยและการรักษาวินัยอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ
ผลการวิจัยของฤกษชัย จันจิโน (2559 : 44-46) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาอําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม ประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ บุคลากรและผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 145 คน พบวา การริหารงานดานวินัยละการรักษาระเบียบวินัยอยูในระดับมาก 

1.5 ดานการออกจากราชการ โดยภาพรวม พบวา สภาพการบริหารงานบคุคลของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที ่1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 ดานการออกจากราชการ โดยรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ จะเห็นวาขอที่มีคาเฉลี่ย
ระดับการบริหารงานบุคคลสูงสุด คือ เสนอสั่งการ ใหผูไมผานการประเมินทดลองปฏิบัติราชการออกจากราชการ
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โดยผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการบริหารงานบุคคลนอยที่สุด คือ สั่งใหออก
จากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการได สอดคลองกับผลการวิจัยของเทิดศักดิ์ ประการแกว (2557 : 82) ได
ศึกษาปญหาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 2 ประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ บุคลากรและผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 2 จํานวน 160 คน พบวา ดานการออกจากราชการ สถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด มีปญหาอยู
ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายดานมีปญหาการบริหารงานบุคลากรไมแตกตางกัน เชนเดียวกับผลการวิจัย
ของพัชรา จองศิริกุล (2557 : 87) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานบุคคลใน โรงเรียนอนุบาลเอกชนอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ บุคลากรและผูบริหารในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน จํานวน 200 คน พบวา สภาพปญหาในการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนเอกชน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. ขอเสนอแนะแนวทางในดานการบริหารงานบุคคล ควรมีการติดตามควบคุมและรายงานผลการ
ดําเนินการพัฒนาแบบฟอรมใหสะดวกแกการกรอกขอมูล ผูบริหารควรมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตน และเปนตนแบบที่ดี ใหความรูแกโรงเรียนอ่ืนที่มาศึกษาดูงาน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของจารุวรรณ นรพรม (2561: 24) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ดานการวางแผนอัตรากําลังคือ โรงเรียนควรวิเคราะหตามกรอบอัตรากําลังที่คณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด และควรจัดอบรม และ ศึกษาดูงานใหความรูกับครูในหลากหลาย
รูปแบบ ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งคือ ยึดตามกฎระเบียบวาดวยการสรรหาและบรรจุแตงตั้งใหเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดใชระบบธรรมาภิบาล ใหสามารถตรวจสอบความโปรงใสไดทุกข้ันตอน ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ คือ โรงเรียนควรมีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราวอยางตอเนื่องเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาการเพิ่มคาจาง และควรจัดทําเอกสารที่เก่ียวของเก่ียวกับการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนปจจุบัน ดานวินัยและการรักษาวินัย คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 มีโครงการใหนิติกร ประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกใหความรูในเร่ืองวินัย และการ
รักษาวินัยแกขาราชการครูในโครงการ นิตินิเทศสัญจร เพื่อลดปญหาการกระทําผิดวินัย และดานการออกจาก
ราชการคือ โรงเรียนควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปอยางเครงครัด และผูบริหารโรงเรียนควรเครงครัด เมื่อ
พบวาครูและบุคลากรขาดคุณสมบัติทั่วไปผูบริหารโรงเรียนควรดําเนินการตามระเบียบอยางเครงครัด เชนเดียวกับ
ผลการวิจัยของเพิ่มพูน ทองศรี (2558: 45) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลในอําเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา 1) การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จํานวน 
1 ดาน คือ ดานการไดมาซึ่งบุคลากร และมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จํานวน 3 ดาน เรียงลาดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ ดานการใหพนจากงาน รองลงมาคือ ดานการบํารุงรักษาบุคลากรและดานการพัฒนา
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บุคลากร 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลในอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร จําแนกตามเพศ ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษาประสบการณการทางาน โดยรวมไม
แตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของชินพัฒน ทีสุกะ (2561: 43) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตําบลบานขา อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมจํานวน 266 คน พบวาผูบริหารสวนใหญเห็นวามีการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคลากรโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตาง
กัน และเชนเดียวกับผลการวิจัยของพิมพพิชชา บุญสืบสันติ (2558: 365) ไดศึกษาเร่ือง สมรรถนะการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบวา มีการ
รับรูตอสมรรถนะการบริหารงานบุคคลดานความสามารถเสริมสรางขวัญ และกาลังใจสาหรับครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาของผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูรับรูวาโรงเรียนจัดกิจกรรม
ตางๆ เชน ทัศนศึกษา การเลี้ยงสังสรรคเพื่อสรางขวัญและกาลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เชนเดียวกันกับผูบริหาร รองลงมาคือผูบริหารมีความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในระดับตางๆใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานรวมกัน โดยขอที่มีการรับรูนอยที่สุดคือ เมื่อตําแหนงงาน
ภายในโรงเรียนวางลงครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนอยาง 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรับรูของผูบริหารและครูตอสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดใหญพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานความสามารถเสริมสรางขวัญและกาลัง
ใจสาหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในคร้ังน้ี 

1.1 ควรพิจารณาตัดสินชี้ขาดในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนกระทําผิดวินัยหรือ สั่งลงโทษตามควรแก
กรณีและอยางเที่ยงธรรมมีเมตตากรุณา 

1.2 ควรจัดใหมีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง 
1.3 ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอกับ

จํานวนนักเรียน 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของชุมชน ผูปกครอง 
และกรรมการสถานศึกษา 
 2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษาและกลุม
ตัวอยางอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตอการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
 2.3 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่สามารถนําไปพัฒนาทักษะการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา 
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การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

 

THE PARTICIPATION OF PARENTS IN THE EDUCATION PROVIDED BY 
SCHOOLS PHATTHALUNG PRIMARY EDUCATION AREA 1  
 
ผูวิจัย    เอกชัย  จันทรทอง 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของ
ผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จํานวน 201 คน โดยการเปดตาราง
แครซี่และมอรแกน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 
0.89 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (X = 3.85 , SD = 0.87)              
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (X 3.95 = , SD = 0.87) 
รองลงมาคือดานการจัดการเรียนการสอน ( X 3.80 = , SD = 0.89) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ           
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน (X = 3.79 , SD = 0.86)  

2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปา
พะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จําแนกตามเพศ ตามฐานะทางเศรษฐกิจ 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน จําแนกตามอายุ และระดับการศึกษาโดยรวมและรายดานแตกตางกัน .05 
 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม ผูปกครอง 
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Abstract 
The research subject of participation of the student parents in educational management 

of kindergarten school Pharprayom in affiliated of The Office Primary Education Service 
Patthalung Area 1 The Purpose for 1) To study the level of participation of the student parents 
in educational management of kindergarten school Pharprayom in affiliated of The Office 
Primary Education Service Patthalug Area 1 2) To compares the participation of the student 
parents in educational management of kindergarten school Pharprayom in affiliated of The 
Office Primary Education Service Patthalung Area 1 amount 201 person by opening the table 
Krejcie and Morgan. The tools were used to collect the information data are The Approx 5 
levels Questionnaire,with a confidence valued of 0.89. The statistics were used for the data 
analysis are Frequency,Percentage,Mean, and Standard Deviation. 
The results of the research found that  

1) The level of participation of the student parents in educational management of 
kindergarten school Pharprayom in affiliated of The Office Primary Education Service 
Patthalung Area 1 in overall and in each aspect was at a high level (x=3.85,SD=0.87). 
When considering each aspect found that the aspect that has the highest mean is in the 
organizing extra curricular activities arrangements. (X=3.95,SD=0.87). The next aspect is 
the teaching and learning management. (X=3.80,SD=0.89). and the least average aspect is 
the aspect of the relationship between the school and home. (X=3.79,SD=0.86) 

2) The comparison results are in participation of the student parents in educational 
management of kindergarten school Pharprayom in affiliated of The Office Primary 
Education Service Patthalung Area 1. Classified by gender by economics status overall and 
each aspect are not different. Classified by age and education level as whole and each 
aspect are not different 0.05 

 
Keywords : Participation, Parents 
 
บทนํา 

การพัฒนาการศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดนั้นตองอาศัยความรวมมือและการมีสวนรวม จากหลาย ๆ 
ฝายดวยกัน โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูนั้น นับวามีความจําเปน อยางยิ่งในการใหความ
รวมมือกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพราะการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนการจัดการศึกษาเพื่อประชาชนสวนใหญ และเปนการจัดการศึกษาที่มีผูเขา
เรียนมากที่สุด การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนการจัดการศึกษาภาคบังคับ และเปนการศึกษาระดับเดียวที่รัฐ
กําหนดนโยบายใหเปนการศึกษาแบบใหเปลา เปนเวลา 15 ป โดยใหเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ          
มีโอกาสไดเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียนเพื่อใหผูเรียนเปนผูมีความรู เปนคนดี มีคุณธรรมและมีทักษะ ที่จะ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมในฐานะสมาชิกที่ดีไดอยางมีความสุข และสามารถนําความรูที่ไดไปใชเปนพื้นฐานใน
การเขาศึกษาตอ ในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 และ มาตรา 7 
กําหนดไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ใน
กระบวนการเรียนรู ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ

528

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
สงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล 
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง              
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนสถานศึกษาที่มีอยู
ในชุมชนทั้งที่เปนชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยประชาชนทั่วไปสามารถเขารับการศึกษาไดอยางทั่วถึง ไมวาจะ
อยูในทองถ่ินทุรกันดารแคไหน หรือมีฐานะทางครอบครัวในระดับใดก็สามารถเขาเรียนไดอยางเทาเทียมกัน จึงเปน
การจัดการศึกษาที่มีความเก่ียวของและสัมพันธกับชุมชนมากที่สุด  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 วาผูปกครองมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาอยูในระดับใด อันจะเปนประโยชนสําหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง และเปนประโยชนสําหรับผูบริหารระดับสูงในการนําผลจากการศึกษาไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
วางแผนการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรของทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนบุาลปาพะยอมสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1  

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จําแนกตามตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โดยยึดแนวคิดของเอปสทีน 
(Epstein.1995 : 701-712) ซึ่งศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียน ซึ่งมีรูปแบบการมีสวนรวมอยู 3 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน ซึ่งเสนอเปนกรอบแนวคิดดังนี ้

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. ฐานะทางเศรษฐกิจ 
 4. ระดับการศึกษา  

  

 
 
 
 
 
 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มี 3 ดาน คือ 
 1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
 2. ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 3. ดานความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของ
ผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จํานวน 201 คน โดยการเปดตาราง
แครซี่และมอรแกน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 
0.89 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผล/สรุปผลการิจัย 

1. ผูปกครองสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 74.63 สวนใหญมีอายุ 31-40 ป 
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 41.79 มีรายไดตั้งแต 5,000-10,000 บาทตอเดือน จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 
51.24 สวนใหญจบการศึกษาระดับสูงกวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 41.79 

2. ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่คาเฉลี่ยมากที่สุด คือดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร                
(X 3.95 = , SD = 0.87) รองลงมา ดานการจัดการเรียนการสอน (X 3.80 = , SD = 0.89) และดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน (X = 3.79 , SD = 0.86) 

2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองนกัเรียนในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ดานการจัดการเรียน
การสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือรวมจัดหา 
สงเสริม และสนับสนุนแหลงเรียนรูเพิ่มเติมประสบการณใหแกผูเรียน (X =4.21 , SD = 0.77) รองลงมา คือรวม
เตรียมความพรอมใหผูเรียนดานการเรียนอุปกรณการเรียน เคร่ืองแตงกาย (X =4.09 , SD = 0.70) และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดูแลเอาใจใสการเรียน การบานและผลการเรียนอยางตอเนื่อง (X =3.58 ,SD = 0.95) 

2.2 ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ดานการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่อยูในระดับมากคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือรวมกิจกรรมของนักเรียน ครูและโรงเรียนเปนประจํา (X = 4.28 , SD = 0.79) รองลงมา คือ ใหการ
สนับสนุนการทํางานของครู โรงเรียนดานตาง ๆ ( X = 4.14 , SD = 0.82) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ               
รวมประเมินผลการเรียนของผูเรียนในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (X =3.73 , SD = 0.94) 
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2.3 ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองนกัเรียนในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือเขาเยี่ยมชมโรงเรียนและเสนอแนะความคิดเห็นอยางตอเนื่อง เปนประจํา ( X = 4.08 , SD = 0.79) 
รองลงมา คือรวมแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู และโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ (X = 3.99 , SD = 0.80) และขอที่
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือเขารวมงานเลี้ยงสังสรรคที่โรงเรียนจัดตามโอกาสตาง ๆ (X = 3.58 , SD = 0.87)  

3. การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล
ตาม เพศ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองนักเรียน และระดับการศึกษาของผูปกครองนกัเรียน 

3.1 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลปาพะยอมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จําแนกตามเพศ 

ผลการวิเคราะหพบวาผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

3.2 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จําแนกตามอายุ 

ผลการวิเคราะหพบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

3.3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

ผลการวิเคราะหพบวา ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 3.4 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ผลการวิเคราะหพบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยรวมแตกตางกัน 

 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ทั้ง 3 ดาน คือดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน พบวาโดยรวมอยูระดับมากทุกดาน ซึ่งอาจเปนเพราะวาใน
การจัดการศึกษาในปจจุบันนั้นผูปกครองสวนใหญเล็งเห็นถึงความสําคัญในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ประกอบกับปจจุบันนั้นไดมีการคัดสรรตัวแทนผูปกครองพรอมกับกําหนดบทบาทตัวแทนผูปกครองเพื่อเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาอยางชัดเจน และสอดแทรกการมีสวนรวมของผูปกครองทุกคนลงไปในการจัดการเรียน
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การสอนในหลายวิชา รวมทั้ง ใหผูปกครองรับรูขาวสารตาง ๆ ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ รับรูการทําการบาน 
รายงาน โครงงานตาง ๆ ของนักเรียนไมวาจะจากการประชาสัมพันธ และการโชวผลงานของนักเรียนที่ไดรับรางวัล
ตามโอกาสตาง ๆ การเขามาเปนวิทยากรสอนนักเรียนในเร่ืองที่ผูปกครองชํานาญ การเขารวมกิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึน ซึ่งผูปกครองสวนใหญไดใหความรวมมือกับการมีสวนรวมเปนอยางดี แตผล
ของการมีสวนรวมของผูปกครองแตละทานก็แตกตางกันไป ประกอบกับสิ่งที่โรงเรียนจัดใหผูปกครองเขามามีสวน
รวมนั้นบางกิจกรรมไมสอดคลองกับความตองการหรือตรงตามศักยภาพ ที่ผูปกครองมีสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พฤกษนันทน จันทะโข (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา ตําบลหวยปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงคเทื่อศึกษาเปรียบเทียบการมี
สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลหวยปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูปกครอง ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ จากกลุมตัวอยางผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาศึกษา
ตอที่โรงเรียนประถมศึกษา ตําบลหวยปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2551 จํานวน 203 คน 
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลหวยปลวก 
อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและรายดานมีสวนรวมในระดับปานกลาง ในดานตาง ๆ ตามลําดับ คือ 
ดานการดําเนินกิจการตามแผน ดานการประสานงาน ดานการวางแผน ดานการประเมินผล และดานการจัดสรร
ทรัพยากร ผูปกครองที่มีอายุ รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนตางกัน และระดับการศึกษาประถมกับมัธยมศึกษา 
มีสวนรวมของการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลหวยปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูปกครองที่มีเพศ อาชีพ ความเก่ียวของกับนักเรียนตางกัน และระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีสวนรวมของการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลหวยปลวก อําเภอเสา
ไห จังหวัดสระบุรี ไมแตกตางกัน นอกนั้นยังมี พิศิษฐ คําภูแสน (2551 : บทคัดยอ) ซึ่งทําการศึกษาคนควาเร่ือง
ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานพันนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2 ที่ผลการศึกษาพบวาความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบาน
พันนา จังหวัดสกลนคร ในดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมากทั้งสามดาน ผูปกครองนักเรียนเพศชาย มีความตองการมีสวนรวมจัด
การศึกษาสูงกวา ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวาในระดับนอยมาก และดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สูงกวาในระดับที่ปานกลาง สวนผูปกครองนักเรียนเพศหญิงมีความตองการมีสวนรวมจัดการศึกษาสูงกวา ในดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยสูงกวาในระดับนอย ผูปกครองนักเรียนที่มีรายไดตั้งแต 10,000 บาท
ข้ึนไปตอเดือน มีความตองการมีสวนรวมจัดการศึกษาสูงกวา ผูปกครองนักเรียนที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน 
ทุกดานโดยสูงกวาในระดับมากที่สุด และมีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังตอไปนี ้

1. ดานการจัดการเรียนการสอน การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พบวา อยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะวา ดานการ
จัดการเรียนการสอนนั้น ถือเปนภารกิจหลักของโรงเรียน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดการใหสัมฤทธิ์ผลตาม
เจตนารมณที่กําหนดไว การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในดานการจัดการเรียนการสอน จึงเปนภารกิจที่โรงเรียน
จะตองทําใหมีประสิทธิภาพ และผูปกครองก็เปนผูชวยเหลืออยางดีจึงมีความตองการรวมการจัดการเรียนการสอน
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ตามศักยภาพที่มี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชนิดา ชื่นวัด (2552) ศึกษาเร่ือง การศึกษาการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษา โรงเรียนวัดคลองชัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย
พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนวัดคลองชัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 โดยรวม และรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครอง
การปฏิรูปสถานศึกษา โรงเรียนวัดคลองชัน โดยจําแนกตาม ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง อาชีพ รายไดตอ
เดือนของครอบครัว ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองไมแตกตางกัน และเมื่อ
จําแนกตามระดับ การศึกษาของผูปกครอง พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมของผูปกครองใน
การปฏิรูปสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองชัน โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูปกครอง
ที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีสวนรวมต่ํากวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ผลการ
สัมภาษณผูปกครองกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองชัน พบวาผูปกครอง
เสนอแนะใหโรงเรียนควรเพิ่มการเรียนเก่ียวกับวิชาทางดาน คอมพิวเตอร วิชาภาษาอังกฤษ วิชาดานศาสนาและ
วัฒนธรรม เพิ่มการจัดทัศนศึกษาจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ใหมากข้ึน และที่สําคัญควรมีตัวแทนผูปกครอง
เขารวมประชุมที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจะไดนําผลไปประชาสัมพันธกับผูปกครองทานอ่ืน ชมพู อุป
การ (2549) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองในการ
จัดการศึกษา โดยภาพรวมปานกลางและตองการมีสวนรวมอยูในระดับมาก เปรียบเทียบการมีสวนรวมและความ
ตองการมีสวนรวมของการจัดการศึกษามีความแตกตางกัน เปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษา ระหวางโรงเรียนที่มีที่ตั้งตางกัน โดยรวมแตกตางกัน เปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาระหวางโรงเรียนที่มีที่ตั้งตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน เปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของผูปกครองที่มีอาชีพตางกันโดยภาพรวมไมแตกตางกัน นอกนั้นยังมี ประมวล คิดคินสัน (2521) 
กลาววา ความสําคัญของผูปกครองในการจัดการเรียนการสอนแกลูกไววา ผูปกครองคือ ผูที่เขาใจลูกดีที่สุด ยอมให
ความชวยเหลือไดอยางดี เมื่อลูกมีปญหาเกิดข้ึน เนื่องจากผูปกครองเปนผูชวยครูไดในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก 
เชน กิจกรรมหองสมุด กิจกรรมทัศนศึกษา นอกจากผูผูปกครองที่มีความสามารถพิเศษ สามารถชวยครูในการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลอง คงเจริญ (2553) ศึกษาคุณลักษณะความคิดเห็น
ของผูปกครองนักเรียนตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูปกครองนักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกทางความคิดตอการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวนุช ทานาม (2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความตองการของผูปกครอง
เก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสอนภาษาจีน ผลการวิจัยพบวา ความ
ตองการของผูปกครองเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยโดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก 

2. ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พบวาอยูระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะวาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นั้นจะเปนกิจกรรมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนที่โรงเรียนไดเพิ่มเติมในวิชาตาง ๆ ซึ่งสถานศึกษาไดนําภูมิปญญามา
ใชจัดการศึกษาในหลักสูตร ผูปกครองจึงเปนสวนสําคัญในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนา สงเสริมหลักสูตรของ
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สถานศึกษา ประกอบกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะ
เปนการสรางประสบการณตรงใหกับนักเรียน ดังนั้นผูปกครองจึงจําเปนตองเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่มี
รูปแบบหลากหลายตามความรูความสามารถในโอกาสที่ตางกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน เปนการสรางความรักความ
ผูกพันอันดีระหวางผูปกครองและนักเรียนใหมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลอง คงเจริญ (2553) ศึกษา
คุณลักษณะความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูปกครองนักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกทาง
ความคิดตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ เยาวนุช ทานาม (2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความ
ตองการของผูปกครองเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสอนภาษาจีน 
ผลการวิจัยพบวา ความตองการของผูปกครองเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวัยโดยรวม
ทุกดาน อยูในระดับมาก นอกนั้นยังมี ขนิดา ชื่นวัด (2552 : ง) ศึกษาเร่ือง การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการปฏิรูปสถานศึกษา โรงเรียนวัดคลองชัน สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การ
มีสวนรวมของผูปกครองในการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนวัดคลองชัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
โดยรวม และรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองการปฏิรูป
สถานศึกษา โรงเรียนวัดคลองชัน โดยจําแนกตาม ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง อาชีพ รายไดตอเดือนของ
ครอบครัว ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตาม
ระดับ การศึกษาของผูปกครอง พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมของผูปกครองในการปฏิรูป
สถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองชัน โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีสวนรวมต่ํากวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ผลการสัมภาษณ
ผูปกครองกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองชัน พบวาผูปกครองเสนอแนะ
ใหโรงเรียนควรเพิ่มการเรียนเก่ียวกับวิชาทางดาน คอมพิวเตอร วิชาภาษาอังกฤษ วิชาดานศาสนาและวัฒนธรรม 
เพิ่มการจัดทัศนศึกษาจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ใหมากข้ึน และที่สําคัญควรมีตัวแทนผูปกครองเขารวม
ประชุมที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจะไดนําผลไปประชาสัมพันธกับผูปกครองทานอ่ืน 

3. ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พบวาอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะวา
ระหวางบานกับโรงเรียนปจจุบันนั้นมีความสัมพันธมากหรือนอยข้ึนอยูกับผูนํา วาผูนํามีความสัมพันธกันอยางไร 
และในปจจุบันมีการปฏิรูปการศึกษาทําใหผูปกครองปรับตัวใหทันสภาพปจจุบันได และดวยสภาพแวดลอมรอบตัว
ในปจจุบันที่เกิดปญหาเก่ียวกับนักเรียนในหลายดาน จึงทําใหผูปกครองตองประสานงานกับโรงเรียนเพื่อแกปญหา
รวมกันใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอตัวเด็กมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิรันดร ชวยเจริญ (2552) 
ศึกษาการบริหารงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปทุมธาน ี
พบวา โรงเรียนสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยการประชุมครูและคณะกรรมการสถานโรงเรียน 
งานที่โรงเรียนดําเนินการมากคือ การประกาศใหนักเรียนนําขาวสารแจงผูปกครอง การใหยืมใชอาคารสถานที่และ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ การจัดสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริการแกผูมาติดตอการขอรับการชวยเหลือดาน

534

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



ทุนทรัพยจากผูนําชุมชน เปนการ จัดหาทุน บริจาคของขวัญรางวัลสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนการ
ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณะสุข เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวนุช ทานาม (2554) ศึกษาเร่ือง 
การศึกษาความตองการของผูปกครองเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสอน
ภาษาจีน ผลการวิจัยพบวา ความตองการของผูปกครองเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน อยูในระดับมาก นอกนั้นยังมีพฤกษนันทน จันทะโข (2551 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลหวย
ปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงคเทื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลหวยปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของ
ผูปกครอง ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ จากกลุมตัวอยางผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาศึกษาตอที่โรงเรียนประถมศึกษา 
ตําบลหวยปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2551 จํานวน 203 คน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลหวยปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ใน
ภาพรวมและรายดานมีสวนรวมในระดับปานกลาง ในดานตาง ๆ ตามลําดับ คือ ดานการดําเนินกิจการตามแผน 
ดานการประสานงาน ดานการวางแผน ดานการประเมินผล และดานการจัดสรรทรัพยากร ผูปกครองที่มีอาย ุ
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนตางกัน และระดับการศึกษาประถมกับมัธยมศึกษา มีสวนรวมของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลหวยปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนผูปกครองที่มีเพศ อาชีพ ความเก่ียวของกับนักเรียนตางกัน และระดับการศึกษาอนุปริญญา/
ปวส. มีสวนรวมของการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลหวยปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ไม
แตกตางกัน พิศิษฐ คําภูแสน (2551) ซึ่งทําการศึกษาคนควาเร่ืองความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบานพันนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ผลการศึกษาพบวาความตองการ
มีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานพันนา จังหวัดสกลนคร ในดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมากทั้งสาม
ดาน ผูปกครองนักเรียนเพศชาย มีความตองการมีสวนรวมจัดการศึกษาสูงกวา ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสูงกวาในระดับนอยมาก และดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรสูงกวาในระดับที่ปานกลาง สวนผูปกครองนักเรียน
เพศหญิงมีความตองการมีสวนรวมจัดการศึกษาสูงกวาในดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยสูงกวาใน
ระดับนอย ผูปกครองนักเรียนที่มีรายไดตั้งแต 10,000 บาทข้ึนไปตอเดือน มีความตองการมีสวนรวมจัดการศึกษา
สูงกวา ผูปกครองนักเรียนที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน ทุกดานโดยสูงกวาในระดับมากที่สุด และสิริณัฐ 
ปยะมิ่ง (2551 ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสหศึกษา อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกดาน 
ไดแก การมีสวนรวมดูแลอบรมสั่งสอนทั้งดานความประพฤติ การเรียนและผลสัมฤทธิ์ การดูแลสุขภาพ ใหความรัก
ความอบอุน และการสอนคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน กิจกรรมที่ผูปกครองมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน คือมีตัวแทนในคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน มีสวนรวมในการแกปญหาที่สําคัญของโรงเรียน การมี
สวนรวมในการสรางความสัมพันธระหวางผูปกครองและครู การรวมประชุมระหวางผูปกครองและครูเร่ืองตาง ๆ ที่
เก่ียวกับนักเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
1.1 ผูปกครองควรรวมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  
1.2 ผูปกครองควรรวมแกไขดานการเรียน สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียนรวมกับครู  
1.3 ผูปกครองควรรวมกิจกรรมการประเมินผลงานนักเรียนประจาํป 2561 
1.4 ผูปกครองควรดูแลเอาใจใสการเรียน การบาน และผลการเรียนอยางตอเนือ่ง 

2. ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.1 ผูปกครองควรรวมตรวจสอบ ติดตาม วัดและประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.2 ผูปกครองควรรวมสงเสริม สนับสนุนละจัดหาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  
2.3 ปกครองควรรวมประเมินผลการเรียนของผูเรียนในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยางตอเนือ่ง 

3. ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน 
3.1 ผูปกครองควรเปนสมาชิกเครือขายชมรมผูปกครองครู ผูปกครองของโรงเรียน  
3.2 ผูปกครองควรเขารวมปฐมนิเทศ และปจฉิมนักเรียน  
3.3 ผูปกครองควรรับทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  
3.4 ผูปกครองควรเขารวมงานเลี้ยงสังสรรคที่โรงเรียนจัดตามโอกาสตาง ๆ 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ในขออ่ืน ๆ เชน ดานการวางแผนของผูปกครองในการจัดการศึกษา ดานการ
ติดตามประเมินของผูปกครองในการจัดการศึกษาผลเปนตน เพื่อประโยชนในการพฒันาในการจัดการศึกษาตอไปได 

2. ควรรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พรอมทั้งนําทฤษฎีในการจัดการศึกษา เชน ทฤษฎี
การจูงใจแหงความสําเร็จ McCelland : Achievement Motivation) มาวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ในเขตพื้นที่อ่ืน ๆ เพื่อเปนการพัฒนาการศึกษาใหกับชาติ 

3. ควรมีการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนดวยวจิยัเชงิคุณภาพ ใชแบบ
สัมภาษณ หรือสังเกตการณเพื่อใหเกิดความหลากหลาย และเกิดประโยชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 
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