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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

อําเภอพนัสนิคมกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารเมืองพนัสนิคม 2) กลุ่มผู้นํา

ชุมชน และ 3) ประชาชนในชุมชน จํานวน 15 คน เป็นการใช้วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology)

โดยการศึกษาภาคสนาม ลงพ้ืนท่ีไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้นําชุมชน อีกท้ังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมตลอดจนติดตามข้อมูลเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

จากน้ันนําข้อมูลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาแล้วจึงนําเสนอด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเมืองน่าอยู่จะมุ่งเน้นถึงการพัฒนาท่ีเป็นองค์รวม ยึดคนเป็น

ศูนย์กลางในการพัฒนา อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนท่ีเป็นรากฐานในการพัฒนาท่ีมุ่งถึงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน มุ่งทําให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัยมีระเบียบวินัย มีระบบเศรษฐกิจ

ฐานรากท่ีมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง

และต่อเน่ือง ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ท่ีมุ่งเน้นกลไกและการบริหารจัดการมึงจะนําไปสู่

การพัฒนาท่ีย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน ซ่ึงเทศบาลเมืองพนัสนิคมทําให้ทราบถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มีความเจริญเติบโตมากข้ึน มีความก้าวหน้าและมีความทันสมัยด้วยการ

บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเร่ิมจาก (1) การวิเคราะห์สถานการณ์  

(2) มิติทางเศรษฐกิจ (3) มิติทางวัฒนธรรม (4) มิติทางสังคม (5) มิติทางส่ิงแวดล้อม (6) การวางเป้าหมาย

เมืองน่าอยู่ (7) การรวมรวมข้อมูล (8) การวางแผน (9) การดําเนินการ ผลของการจัดการเมืองน่าอยู่ จะทํา

ให้เห็นถึง การจัดการชีวิตและชุมชน และการจัดการส่ิงแวดล้อมของเมือง เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของคน

ในชุมชน  2) กลไกการพัฒนาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้แก่ (1) กลไกลประเภทผู้นํา ได้แก่ 

ผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้นําชุมชนและคนนําชุมชน  
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(2) กลไกประเภทเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายชุมชนของเทศบาลเมืองพนัสนิคมสามารถทําให้เห็นถึงความ

ต้องการของคนในชุมชนท่ีได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีรวมถึงยังช้ีให้เห็นถึงปัญหาและประเด็นการพัฒนาท่ีอยู่ในชุมชนและเครือข่ายในชุมชนน้ันจะทํา

ให้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาร่วมสนับสนุนในการพัฒนา ซ่ึงกลไกเป็นส่ิงสําคัญท่ีทํา

ให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมกลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนในปัจจุบัน และ 3) ปัจจัยท่ีทําให้เทศบาลเมือง

นําไปสู่ความสําเร็จการจัดการเมืองน่าอยู่และได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่ ได้แก่ (1) การประสานงาน (2) การมี

ส่วนร่วมชุมชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินและการมีส่วนร่วมในการทํา

กิจกรรมการพัฒนาชุมชน (3) ความต่อเน่ืองการพัฒนาของผู้บริหารและความมุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนใน 

การพัฒนาเมือง ดังน้ันปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความสําเร็จในการจัดการเมืองน่าอยู่

ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ทําให้เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นเมืองท่ีถูกนํามาเป็นต้นแบบในการพัฒนา

เมืองอ่ืน ๆ ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 

คําสําคัญ: การจัดการเมืองน่าอยู่, กลไกการพัฒนาเมืองน่าอยู่, ปัจจัยท่ีนําไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

 

ABSTRACT 

 This research aims to study on Phanat Nikhom Municipality case study Phanat 

Nikhom district Chonburi Province. The objective of this study was to study the 

management of livable cities, a case study of Phanat Nikhom Municipality. Phanat Nikhom 

District Because management in urban areas is important to the lives of people in the 

area by managing operations in order to use people in the community to participate in 

the management in the area where people can participate in planning, thinking and 

sharing Take action for better development, including economic, social and cultural 

development by one's own participation in the community to lead to sustainable urban 

development and on the factors that lead to success in Sustainable management  

of livable cities will make us aware of policy factors. Leadership operations management 

policy. 

 The results of the research were found that: 1) urban management studies show 

that livable cities will focus on holistic development. Put people at the center of 

development Relying on the strength of the community as a foundation for development 

aimed at improving the quality of life of people in the community Aiming to create peace, 

convenience, cleanliness, safety and discipline have a strong foundational economy There 

is a quality management system and participation from all sectors seriously and continuously. 
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Driving a livable city strategy that focuses on mechanisms and management, you will lead 

to sustainable development and well-being of people in the community. which Phanat 

Nikhom municipality made aware of the change in the better direction have more growth 

It is advanced and modern with efficient resource management in the community. It starts 

with (1) Situation analysis (2) Economic dimension (3) Cultural dimension (4) Social 

dimension (5) Environmental dimension (6) Setting goals for livable cities (7) Data 

collection (8) Planning (9) Action Effects of livable city management It will show that the 

management of life and communities and the management of the environment of the 

city to create a good quality of life for people in the community 2) the mechanism for 

livable city development found that Mechanisms for livable city development of Phanat 

Nikhom Municipality are as follows: (1) Leadership mechanisms include: Phanat Nikhom 

Municipality Administrator, Khun Wijai Amralikit, Mayor of Phanat Nikhom Municipality; 

Community leaders and people (2) Network type mechanisms are: The community 

network of Phanat Nikhom Municipality can see the needs of people in the community 

that have been met by various agencies that help and support the development of the 

area, and also point out problems and development issues. In the community and in the 

community network will be able to receive help from various agencies that come to 

support the development. which is an important mechanism that makes Phanat Nikhom 

Municipality become a sustainable city to live in today and 3) factors factors that make 

the municipality lead to the success of livable city management and receive the livable 

city award are: (1) coordination (2) community participation It consists of participation of 

local governments and participation in community development activities. (3) continuity 

of development of administrators and determination to drive development. 

 

Keywords: Phanat Nikhom Municipality, Mechanisms for Developing Livable Cities, Factors 

                Leading to The Development of Livable Cities 

 

บทนํา 

แนวโน้มของการขยายตัวของประกรในเขตพ้ืนท่ีเมืองมีเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้เกินความจําเป็น 

ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างงาน การจัดการส่ิงแวดล้อมภายในพ้ืนท่ีเขตเมืองให้มีความสามารถ 

ในการรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรได้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองเพ่ือให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่

สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีชุมชนท่ีเข้มแข็งและมีการบริหาร
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จัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีอีกท้ังยังมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเร่ืองการส่ือสาร การขนส่งและ

พลังงานนอกจากน้ันจะเป็นโอกาสพัฒนาเมืองให้เป็นชุมชนเมืองต้นแบบในการจัดการพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืนและ

ยังมีโอกาสในการพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ีทันสมัยมีความชาญฉลาดในการยกระดับการบริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ เช่น การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการเมือง 

ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ

และสังคมและลดความเหล่ือมล้ําในทุก ๆ มิติ  

 การขายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) ซ่ึงเป็นหน่ึงในแนวโน้มและเป็นส่ิงท่ีมีความท้าทายท่ี

สําคัญท่ีโลกจะต้องเผชิญในคริสต์วรรษท่ี 21 โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ.2593  

(ค.ศ.2050) โดยโลกจะมีประชาชนประมาณ 2.4 พันล้านคนหรือคิดเป็นอัตราส่วนในร้อยละ 66 ของ

ประชากรโลกซ่ึงสําหรับประเทศไทยน้ันมีการขยายตัวของความเป็นเมืองมาอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน

ประเทศไทยมีประชากรเมืองประมาณร้อยละประมาณ 50 และได้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2593 

ประเทศไทยจะมีประชากรเมืองร้อยละ 73 (รายงานผลการสํารวจและศึกษาวิจัย ซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส 

สร้าง อาชีพ, 2558) 

 แนวนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันและแผนพัฒนาในระดับชาติและในระดับกระทรวงรวมถึงกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และในแผนการจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมได้มีการกําหนดกรอบของการพัฒนาเมืองและชุมชนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเราจะเห็นได้ว่า

สอดคล้องกันเป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน sustainable development ท่ีให้การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนบนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเกิดสภาพสังคมท่ีมีการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและร่วมกันปฏิบัติภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมจากสังคมความรู้และสามารถนําไปปฏิบัติใช้ในสังคมให้ตระหนักถึง

ความสําคัญของการให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

  โดยเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้ความสําคัญกับการสร้างเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน ดําเนินนโยบาย

ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นสําคัญ บริหารงานให้มีความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ ท้ังยังมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี ในการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือนําไปสู่

การเป็นเมืองน่าอยู่ เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดําเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด 4 ข้อ ได้แก่ 1) เมืองอยู่ดี  

2) คนมีสุข 3) ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน 4) องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการท่ีดี โดยเมืองพนัสนิคมจะมี

การบริหารจัดการแต่ละด้าน เช่น ด้านการจัดการเมือง ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี ด้านการบริหาร

จัดการเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น (เมืองพนัสนิคมต้นแบบเมืองอย่าอยู่ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน, 2561) 

 ผลงานของเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองตัวอย่างเมืองท่ีมีสุขภาวะดี ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมือง

ต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมถึงได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลก 

(World Health Organization) ให้เป็น 1 ใน 1,000 เมืองระดับโลกท่ีช่วยรณรงค์ด้านการพิทักษ์ชีวิต 
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และสุขภาพของคนเมือง และได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา  

(LDI AWARDs) ให้เป็นเทศบาลเมืองท่ีมีค่าดัชนีความน่าอยู่สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จากดัชนีท่ีใช้ 

ช้ีวัด 5 มิติ ได้แก่ มิติเมืองปลอดภัย มิติเมืองสะอาด มิติเมืองคุณภาพชีวิต มิติเมืองธรรมาภิบาล และมิติ

เมืองวัฒนธรรม ซ่ึงรางวัลเหล่าน้ีล้วนการันตีได้ว่าเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองท่ีมีการจัดการท่ีดี เหมาะแก่

การศึกษาเพ่ือเป็นแบบอย่างนําไปสู่การพัฒนาเมืองอ่ืน ๆ ต่อไป เม่ือในอนามัยโลกวันท่ี 7 เมษายน  

พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณสุขด้วยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกได้มีการคัดเลือก 5 พ้ืนท่ีนําร่อง

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครราชสีมา เทศบาลเมืองพนัสนิคมและเมือง

พัทยาให้เป็นเมืองท่ีจะได้รับการพัฒนาภายใต้คําขวัญท่ีว่า “บ้านน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ อนามัยดี ชีวิตสดใส” 

(Healthy Cities Better Life) ซ่ึงเป็นการเตรียมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับท่ี 8  

(พ.ศ.2540-2545) กรมอนามัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการเสนอแนวคิดเมืองน่าอยู่มาผนวก 

ในหลักการดําเนินงานพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม โดยการได้กําหนดไว้ในงานเฝ้าระวังและการพัฒนาอนามัย

ส่ิงแวดล้อมภายในพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการปรับปรุง การยกระดับพัฒนา

พ้ืนท่ีและรักษาอนามัยส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีและได้มีการกําหนดเป้าหมายเป็นรายปี ซ่ึงมีการสนับสนุน 

ให้มีการใช้กลยุทธ์เมืองน่าอยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 50 เขต สุขาภิบาลร้อยละ 25 และเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลร้อยละ 20 แต่เม่ือกรมอนามัยได้นําหลักของเมืองน่าอยู่มาปฏิบัติ พบว่า การดําเนินงานต้องมี

ความต่อเน่ืองตามแบบแผนประกอบกับมีปัญหาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ.2540 จึงทําให้ 

กรมอนามัยเน้นการทํางานในเชิงคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน (ภัสสุรีย์ คูณกลาง, 2546: 24) 

ด้วยเหตุผลน้ีผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัส

นิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เน่ืองจากการจัดการส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเมืองเป็นส่ิงท่ีมีความสําคัญต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายในพ้ืนท่ีโดยการจัดการดําเนินการเพ่ือใช้คนในชุมชนมีความสามารถใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้

ด้วยตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนและในเร่ืองของปัจจัยท่ี

นําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนจะทําให้เราทราบถึงปัจจัยด้านนโยบาย  

การดําเนินงานของกลุ่มผู้นํา นโยบายด้านการบริหารจัดการ ท่ีเป็นปัจจัยท่ีผลักดันไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ทําให้เราสามารถได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนซ่ึงจะนําไปสู่การเข้าใจถึงรากเหล้าของชุมชนท่ีเน้นความ

ย่ังยืนและสร้างความสมดุลและหว่างทรัพยากรการท่องเท่ียวเกิดการรักษาและพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนด้วย

เหตุผลท้ังหมดน้ีจึงทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจในการศึกษาเร่ืองการจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาล

เมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

     เพ่ือศึกษาการจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
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การดําเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตของการศึกษา 

    การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) มีวิธีการดําเนินการวิจัย

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังน้ี 

              ประชากรเป้าหมาย ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญจากบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับการศึกษา 

ในคร้ังน้ี โดยการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 15 คน ดังน้ี  

              1) กลุ่มผู้บริหารเมืองพนัสนิคมเป็นผู้ท่ีมีความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

พนัสนิคม เช่น นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในเทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอ 

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

              2) ผู้นําชุมชนเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้นําท่ีมีความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพ้ืนท่ี

รวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมในเร่ืองของ 

การปกครองในพ้ืนท่ี เช่น การวางแผนงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผู้นําชุมชน เป็นผู้ท่ีจะให้ข้อมูลใน

เร่ืองประวัติศาสตร์ความเป็นมา สถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  

เช่น หอพระพนัสบดี พระวิหารพระพุทธม่ิงเมือง ศูนย์จักรสานพนัสนิคม  

              3) ประชาชนในชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

เช่น การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในพื้นที่ เช่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ 

โดยประชาชนในชุมชนเป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการให้ข้อมูลเพราะจะทําให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 

การทําวิจัยในคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ 3 ด้าน ดังน้ี 

1. ข้อมูลด้านการจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (2) การวางเป้าหมายเมืองน่าอยู่ (3) การรวมรวมข้อมูล  

(4) การวางแผน (5) การดําเนินการ และ (6) ผลของการจัดการเมืองน่าอยู่ 

2. ข้อมูลด้านกลไกลการพัฒนาเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี (1) กลไกประเภทผู้นํา และ (2) กลไกประเภทเครือข่าย 

3. ศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี (1) การสร้างการประสานงาน (2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (3) ความต่อเน่ืองการพัฒนา

ของผู้บริหาร และ (4) ความมุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนในการพัฒนาเมือง  
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น การจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอ 

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยข้อมูลท่ีผู้ศึกษาได้เลือกใช้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังน้ี 

              1) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การบันทึกเสียงและการถ่ายภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริงและ 
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มีความถูกต้องมากท่ีสุด และ (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาจากการรวบรวมข้อมูล 

เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน หนังสือ บทความ แผ่นพับของการท่องเท่ียว 

วิทยานิพนธ์ ตลอดจนถึงเอกสารท่ีมีการเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกับบทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการเมืองอย่างน่าอยู่อย่างย่ังยืน กรณีศึกษา เทศบาล

เมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเมืองน่าอยู่ ได้ทําการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมจากผู้ท่ีให้ข้อมูลด้านการจัดการเมืองได้อยู่ได้แก่ได้แก่กลุ่มผู้บริหารเทศบาล

เมืองพนัสนิคม ผู้ชุมชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ี 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการเมืองอย่างน่าอยู่ 

อย่างย่ังยืนได้ทําการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมจากผู้ท่ีให้ข้อมูลได้แก่กลุ่ม

ผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ี 
  

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

    การศึกษาเร่ือง การจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี มีเคร่ืองมือในการวิจัยดังน้ี  

    1) แบบสังเกตการณ์  

        - ข้อมูลท่ัวไปและประวัติของเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยการการบันทึกเสียงและการถ่ายภาพ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริงและมีความถูกต้องมากท่ีสุด       

        - การจัดการเมืองน่าอยู่ ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ

การสังเกตการณ์และสมุดจดบันทึก 

    2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

        - กลไกการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ผู้ศึกษาใช้วิธีการบันทึกเสียงและการถ่ายภาพ เอกสารและ 

การสังเกตุการณ์ 

        - ปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้ศึกษาใช้วิธีการบันทึกเสียง

และการถ่ายภาพ เอกสารและการสังเกตุการณ์ 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ในการวิ จัยค ร้ังน้ี ผู้ วิ จัย เลือกใช้ระเบียบ วิ ธี วิ จัย เชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  

การวิเคราะห์ข้อมูลน้ันผู้ศึกษาได้นําข้อมูลทุติยภูมิซ่ึง ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แผ่นผับ

ของข้อมูลการท่องเท่ียวและเอกสารท่ีมีการเผยแพร่บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือนําทฤษฎีท่ีได้มีการรวบรวมจาก

แหล่งท่ีกล่าวมาข้างต้น การจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี ได้แก่ ข้อมูลการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎี พร้อมท้ัง

จัดระเบียบของข้อมูลและนํามาทําการบรรยายเชิงพรรณนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
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    โดยหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจะนํามาศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นหน่วยการวิเคราะห์ท่ีจะศึกษา

กระบวนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ศึกษาศึกษากลไกลการพัฒนาเมืองน่าอยู่และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่ 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซ่ึงได้นําแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการต้ังคําถามการวิจัยและแนวทาง 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถแบ่งหน่วยการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ประเด็น  

    1) การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาเมือง ประกอบด้วยการศึกษาและปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด 

การพัฒนาเมืองรวมถึงการจัดการในการพัฒนาเมือง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการ 

ซ่ึงประกอบด้วย การจัดการด้านพ้ืนท่ี การจัดการด้านงบประมาณ การจัดการกิจกรรม การวิเคราะห์ด้าน

กระบวนการจัดการเมืองน่าอยู่ เช่น การวางเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล การวางแผน การดําเนินการ  

การติดตามและประเมินผล 

    2) การวิเคราะห์ผลของกระบวนการพัฒนาเมือง ซ่ึงผลของการพัฒนาเมืองน้ันจะสามารถ

วิเคราะห์ได้จากการพัฒนากลายเป็นเมืองน่าอยู่จากการขับเคล่ือนของกลไกการสนับสนุนเมืองน่าอยู่ เช่น 

กลไกประเภทผู้นํา กลไกประเภทกลุ่ม กลไกประเภทเครือข่าย รวมถึงปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จ 

ในการพัฒนาเมือง เช่น การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง การเมืองท้องถ่ิน ประวัติศาสตร์ชุมชน 

นวัตกรรมชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการจัดการเมืองน่าอยู่ โดยจะมุ่งเน้นถึงการพัฒนาท่ีเป็นองค์รวมยึดคนเป็นศูนย์กลาง

ในการพัฒนา อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนท่ีเป็นรากฐานในการพัฒนาท่ีมุ่งถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของคนในชุมชน มุ่งทําให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัยมีระเบียบวินัย มีระบบเศรษฐกิจฐานราก

ท่ีมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและ

ต่อเน่ือง ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ท่ีมุ่งเน้นกลไกและการบริหารจัดการมึงจะนําไปสู่ 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนผนวกกับการพัฒนาประเทศไทยมาถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2545 เน้นการวางแผนจากล่างข้ึนบนซ่ึงแตกต่างจาก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504-2509 ถึงแผนท่ี 7 ท่ีเป็นการกําหนดแบบบนลง

ล่างให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมกําหนดแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ และร่วม

ติดตามตลอดจนการร่วมประเมินผลเพ่ือพัฒนาสังคมไทย ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 

พ.ศ. 2540-2545 ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมท่ีเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นการ

เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพราะคนเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในทุกเร่ืองพร้อมท้ังกับเปล่ียนชีวิต

เปล่ียนวิธีการดําเนินการให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เขามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากท่ีสุด  

ซ่ึงเทศบาลเมืองพนัสนิคมทําให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มีความเจริญเติบโต

มากข้ึน มีความก้าวหน้าและมีความทันสมัยด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยจะเร่ิมจาก 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) มิติทางเศรษฐกิจ 3) มิติทางวัฒนธรรม 4) มิติ

ทางสังคม 5) มิติทางส่ิงแวดล้อม 6) การวางเป้าหมายเมืองน่าอยู่ 7) การรวมรวมข้อมูล 8) การวางแผน  

9) การดําเนินการ และ 10) ผลของการจัดการเมืองน่าอยู่ จะทําให้เห็นถึง การจัดการชีวิตและชุมชน  

และการจัดการส่ิงแวดล้อมของเมือง เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  การจัดการเมืองน่าอยู่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 

 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติวัฒนธรรม มิติส่ิงแวดล8อม 

1. การวางเป้าหมายเมืองน่าอยู ่

   1.1 รูปแบบการบริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

   1.2 แนวทางการขับเคลือ่นเทศบาลเมือง 

        พนัสนิคม 

   1.3 วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

   1.4 เป้าประสงค์ 

   1.5 นโยบาย 

   1.6 ยุทธศาสตร ์

 

3. การวางแผน  

   3.1 ยุทธศาสตร*การพฒันาด1านโครงสร1าง     

        พื้นฐาน 

   3.2 ยุทธศาสตร*การพฒันาด1านการจัดการ  

        สิ่งแวดล1อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

   3.3 ยุทธศาสตร*การพฒันาด1านคุณภาพชีวิต 

   3.4 ยุทธศาสตร*การพฒันาด1านวัฒนธรรม 

        ประเพณี 

   3.5 ยุทธศาสตร*การพฒันาด1านการบรหิาร 

        จัดการองค*กร 

 

5. ผลของการจัดการเมืองน่าอยู ่

   5.1 การจัดการชีวิตและชุมชน 

   5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    2.1 ปญัหาในพื้นที ่

    2.2 การวิเคราะห*สภาพขององค*กร 

 

 

4. การดําเนินการ 

   4.1 เมืองอยู่ดี 

   4.2 คนมีสุข 

   4.3 สิ่งแวดล้อมย่ังยืน  

   4.4 องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบรหิาร 

        จัดการที่ดี 
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ผลการศึกษากลไกการพัฒนาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้แก่  

1. กลไกลประเภทผู้นํา ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม คุณวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้กล่าวว่ากุญแจสําคัญของการพัฒนาน้ันคือ คนในชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทําให้เทศบาล

เมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่ระดับประเทศเร่ิมจากการเช่ือในความสามารถของคนในชุมชนท่ีจะต้องมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา ซ่ึงทุกข้ันตอนของการทํางานคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

และเข้าถึงการบริหารงานของเจ้าหน้าท่ีได้ ง่ายโดยการใช้หลักกระจายอํานาจซ่ึงดูแลผ่านคณะ

กรรมการบริหารชุมชนเป็นกลไกในการขับเคล่ือนในการพัฒนาเมือง ผู้นําชุมชนมีหลักการทํางานกับชุมชน

ดังน้ี การให้ความเคารพและให้เกียรติคนในชุมชน การยึดหลักการทํางานและการแสดงออกถึงความต้ังใจ

และความจริงใจ นอกจากน้ันคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีและมีความความภาคภูมิใจในชุมชน

ของตน คนในชุมชนรวมท้ังนักเรียนเป็นบุคคลสําคัญท่ีจะช่วยทําให้ชุมชนของเรามีความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย ส่ิงท่ีสําคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือนให้ชุมชนประสบความสําเร็จก็คือ คนในชุมชนซ่ึงคน 

ในชุมชนจะต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมเป็นหลักการท่ีเป็นท้ังแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนา  

2. กลไกประเภทเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายชุมชนของเทศบาลเมืองพนัสนิคมสามารถทําให้เห็นถึง

ความต้องการของคนในชุมชนท่ีได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนใน

การพัฒนาพ้ืนท่ีรวมถึงยังช้ีให้เห็นถึงปัญหาและประเด็นการพัฒนาท่ีอยู่ในชุมชนและเครือข่ายในชุมชนน้ัน

จะทําให้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาร่วมสนับสนุนในการพัฒนา นอกจากน้ัน

เครือข่ายชุมชนยังทําให้เกิดพลังในการขับเคล่ือนในการแบ่งปันทรัพยากร การพัฒนาเศรษฐกิจของการเมือง

ในท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเครือข่ายชุมชนล้วนเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาให้พ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีศักยภาพทําให้เกิดการประสานงาน การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพทําให้ชุมชน

น้ันเกิดการพัฒนา 

 

 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีทําให้เทศบาลเมืองนําไปสู่ความสําเร็จการจัดการเมืองน่าอยู่และได้รับ

รางวัลเมืองน่าอยู่ ได้แก่  

1. การประสานงาน การบริหารงานของผู้นําต่อคนในชุมชนมีการประสานงานกันอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยจะให้ความสัมพันธ์ในประเด็นการติดต่อและประสานงานซ่ึง เป็นการจัดระเบียบวิธีการ

ทํางานเพ่ือให้งานและเพ่ือน ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน เพ่ือลดข้อขัดแย้งและทําให้งาน

ดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน และทําให้การทํางานสัมพันธ์สอดคล้องกัน นอกจากน้ัน การติดต่อประสานงาน 

หรือการมีมนุษย์สัมพันธ์กับคน หรือกลุ่มองค์กร ยังเป็นการจัดระเบียบวิธีการทํางาน เพ่ือให้งานและ

เจ้าหน้าท่ีจากส่วนต่าง ๆ ในอําเภอ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน ไม่ทําให้งานซ้ําซ้อน ขัดแย้งกัน

หรือเหล่ือมล้ํากันและให้ความร่วมมือด้วยดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรน้ันอย่าง

สมานฉันท์ 
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2. การมีส่วนร่วมชุมชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยผ่านการทํา

กิจกรรมจากโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุ 

โครงการคัดกรองสุขภาพสตรีไทยให้ปลอดภัยจากมะเร็งปากหมดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นต้น และการมี

ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชนโดยการเน้นการทํางานเป็นทีม ความร่วมมือของทุกฝ่ายในพ้ืนท่ี

และกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม โดนผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

3. ความต่อเน่ืองการพัฒนาของ ผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีการวางแผนกิจกรรมเพ่ือการ

แก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การแก้ไขปัญหามลพิษและการดูแลรักษาธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน การจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณะสุข

อย่างเป็นระบบคํานึงถึงสุขภาพทุกช่วงวัยท่ีเข้าถึงได้ทุกคนเพ่ือการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี ท่ีอยู่อาศัยดี 

ประชาชนมีงานทําสามารถสร้างรายได้ในชุมชน จึงกลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน ส่งผลให้เทศบาลเมือง

พนัสได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืนในปี พ.ศ.2555 ประเภทเทศบาลขนาดกลาง 

อันเป็นผลมาจากตัวผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

ชุมชนมีความเข้มแข็งและยึดม่ันในกระบวนการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลจึงทําให้การพัฒนาเทศบาล

เมืองพนัสนิคมกลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

4. ความมุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนในการพัฒนาเมือง ความสําเร็จจากการพัฒนาของเทศบาลเมืองพนัส

นิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลลัพธ์ท่ีออกมา คือ ความเป็นเมืองท่ีคนในชุมชนและสังคมมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึนมาจากความมุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนในการพัฒนาเมืองของกลุ่มผู้บริหาร ผู้นําชุมชนและคนในชุมชน 

ท่ีให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในด้านความปลอดภัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ท้ังการพัฒนาด้านสติปัญญาและการพัฒนาจิตใจ สังคมเปิดโอกาสในการพัฒนาคนในชุมชนให้คุณภาพชีวิต

ท่ีดี ประชาชนได้รับการบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

โดยการคํานึงถึงคนรุ่นหลังโดยการพัฒนาตามหลักของการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

  

อภิปรายผล 

การจัดการเมืองน่าอยู่ ผู้ ศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอนดังน้ี 1) การวิเคราะห์สถานการณ์   

2) การวางเป้าหมายเมืองน่าอยู่ 3) การรวมรวมข้อมูล 4) การวางแผน 5) การดําเนินการ และ 6) ผลของ

การจัดการเมืองน่าอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง เมืองน่าอยู่ แนวคิดเพ่ือการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม

กรณีศึกษาชุมชนหลักหก ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในประเด็นแนวทางการจัดการเมือง

โดยการพัฒนาจะเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาภายในชุมชน การรวบรวมข้อมูล การพัฒนาท่ีเร่ิมต้นจาก

วิสัยทัศน์ของผู้นําชุมชนท่ีมีการวางแผนการจัดการ การดําเนินการและได้ผลของการจัดการทําให้เราทราบ

ถึงวิธีการจัดการท่ีนําไปสู่การจัดการเมืองน่าอยู่และสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาชุมชนให้ประสบความสําเร็จ 
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กลไกการพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้แก่ กลไกประเภทผู้นํา กลไกประเภทเครือข่าย 

นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง ภาวะผู้นําและการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนา

ชุมชน (2557) ของซูเรียนนา บางปู และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของกํานันผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ

ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ (2554) ของประจักษ์ ผิวงาม ในประเด็น การกล่าวถึงผู้นําในการบริหารจัดการ

ในพ้ืนท่ีการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนส่ิงท่ีเป็นกลไกการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ตัวผู้นําจะต้องเป็นผู้นํา

ประเภทผู้นําการเปล่ียนแปลงท้ังด้านอิทธิพลอย่ามีอุดมคติ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน นําความผิดพลาดไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดีข้ึนคือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายและก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชน 

ปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จของเทศบาลเมืองพนัสนิคมสอดคล้องกับ พิไลพร ทองทุม (2555) 

 ได้กล่าวถึง ความสําเร็จขององค์การบริหารท่ีมีการบริหาร จัดการท่ีดี ไว้ ดังน้ี  (1) การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (2) บุคลากร เป็นกลไกสําคัญท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว้ การทํางานเป็น

ทีมเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้บริหาร (3) ผู้บริหาร ต้องมีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และทันสมัย 

คิดเชิงรุก  ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  เป็นนักประสานงาน  มีการปฏิ สัมพันธ์ท่ี ดี ต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดําเนินงานการพัฒนาเมืองน่าอยู่จนได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่

อย่างย่ังยืนเกิดข้ึนได้จากการปัจจัย 1) การประสานงาน 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ความมุ่งม่ันท่ี

จะพัฒนาเมืองของผู้บริหาร ส่ิงต่าง ๆ เป็นปัจจัยท่ีสําคัญทําให้ทราบถึงการพัฒนาในมิติต่าง ๆ จึงทําให้

เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นต้นแบบเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนในปัจจุบัน 

   

ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ท้ังข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

              1.1 ด้านการจัดการเมือง เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพดําเนิน

ตามแบบแผนท่ีผู้บริหารได้วางไว้ มีการประชุม มีการจัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการมีร่วมร่วมในชุมชน 

มีการแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบในการดูแลพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ แต่ชุมชนยังขาดการสร้างกลุ่มเยาวชน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการให้เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการพัฒนาเมืองสําหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาในการพัฒนา

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

    1.2 ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน จุดเด่นของเทศบาลเมืองพนัสนิคมท่ีทําให้ประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ก็คือ การรักษาส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี เช่น ด้านการบริหารจัดการขยะใน

ชุมชน การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน จึงทําให้ประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายแต่ส่ิงท่ี

ยังขาดได้แก่การปลูกจิตสํานึกในการดูและรักษาส่ิงแวดล้อมให้กับเยาวชนในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ียังปฏิบัติตาม
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เท่าท่ีควร ยังพบกับปัญหาการท้ิงขยะไม่ถูกท่ีในชุมชนและปัญหาท่ีพบคือปัญหาท่ีคนภายนอกนําขยะมาท้ิง

ภายในพ้ืนท่ีชุมชนของเทศบาลเมืองพนัสนิคมทําให้มีปัญหาขยะเพ่ิมมากข้ึน ต้องสร้างมาตรการทาง

กฎหมายอย่างเคร่งคัดเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว 

   1.3 ด้านกลไกการขับเคล่ือนได้แก่ เครือข่ายในชุมชนและเครือข่ายนอกชุมชน ในเทศบาลเมือง

พนัสนิคมมีหน่วยงานท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีเช่น สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพนัสนิคมท่ีเข้า

มาให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักรสานสู่การเป็น

สินค้าโอท็อปของกรมการพัฒนาชุมชนทําให้สร้างรายได้สู่ชุมชน แต่การพัฒนาในเครือข่ายยังพบปัญหา 

ต่าง ๆ เช่น ปัญหาการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก มีหน่วยงานไม่ก่ีหน่วยงานท่ีเข้ามาให้ความ

สนับสนุนจึงทําให้เทศบาลเมืองพนัสนิคม ทําให้เป็นจุดอ่อนในการพัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรศึกษาการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองเพ่ือเป็นฐานองค์ความรู้ต่อ

การกําหนดนทิศทางในด้านการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต 

   2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลเมืองน่าอยู่ในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น การศึกษา 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่จากการศึกษาเอกสารของต่างประเทศให้มากข้ึน เพ่ือนําองค์ความรู้มาต่อยอด 

   2.3 ควรมีการศึกษาการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในหลาย ๆ พ้ืนท่ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความแปลกใหม่ 

ในเร่ืองการพัฒนาเมืองน่าอยู่เพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่าย 

ศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

เขต 1 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของ

โรงเรียนในเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จํานวน  

134 คน โดยผู้วิจัยได้หาขนาดตัวอย่างจากการเปิดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan และได้ทําการ

สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือหาสัดส่วนของแต่ละโรงเรียน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert  ค่าความเช่ือม่ัน

ท้ังฉบับเท่ากับ  0.98 สถิติ ท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 โดยรวม 

มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก (x"= 4.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  

ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย (x"= 4.56) รองลงมา คือ  

ด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน (x"= 4.51) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดคือ  ด้านการจัดกิจกรรม

ท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ (x" = 4.40) และ 2) ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริม
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ประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 พบว่า ผู้บริหารและครูท่ีมีประสบการณ์ ตําแหน่ง

หน้าท่ี และขนาดของโรงเรียนต่างกันเห็นว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 และข้อเสนอแนะในการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 มีดังต่อไปน้ี (1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรมีการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 

นักเรียน องค์การบริหารส่วนตําบล เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (2) ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา ให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและต้องมีการสอดแทรกเน้ือหาประชาธิปไตยให้

นักเรียนได้เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ (3) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายโรงเรียนให้มี

การเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและปฏิบัติในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 

 

คําสําคัญ: การส่งเสริมประชาธิปไตย, โรงเรียน, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were; 1) to study the promotion of democracy in 

schools under the Sikhoraphum Network 2, Surin Primary Educational Service Area Office 1 

and 2) to compare the promotion of democracy in schools under the Sikhoraphum 

Network 2, the Surin Primary Educational Service Area Office; Primary Education, Surin 

Districts 1. This research is a quantitative research. The samples used in this research were 

134 school administrators and teachers of Sikhoraphum Network 2 schools under the 

Surin Primary Educational Service Area Office, Area 1, Academic Year 2020. The researcher 

determined the sample size by opening a ready-made table of Krejcie. & Morgan and 

sampling with a simple random sampling method (Simple Random Sampling) to find the 

proportion of each school The instrument used in the research was a Likert scale 

questionnaire with a 5-point scale with a confidence value of 0.98. The statistics used in 

the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation.  

T-test and one-way analysis of variance using a ready-made computer program. 

The results of the research were found that: 1) the promotion of democracy in 

schools under the Sikhoraphum Network 2 overall, the performance was at a high level  

(x"= 4.47). The aspect of teaching and learning management to develop knowledge about 

democracy (x"= 4.56) was followed by the aspect of democratic practice in schools  

(x"= 4.51). in the aspect of organizing activities that applied democratic principles creatively 

(x"= 4.40) and 2) comparing results of promoting democracy in schools. Under the 
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Sikhoraphum 2 network found that experienced administrators and teachers position and 

different school sizes, the opinion that the promotion of democracy in schools under the 

Sikhoraphum network 2 was not statistically different at the 0.05 level. Recommendations 

for the development of democracy in schools. Under Sikhoraphum Network 2, the 

followings are as follows: School administrators and teachers should promote democracy in 

schools with participation of organizations or agencies related to education management, 

comprising school committees, parents, Student, Subdistrict Administrative Organization to 

participate appropriately in the situation; to promoted and democratic content must be 

inserted for students to learn in all subject areas, and set up an atmosphere and school 

environment to facilitate to students' learning and practice in creating an environment 

that promotes democracy. 

 

Keywords: Promotion of democracy, Schools, Primary education area offices 

 

บทนํา 

ประเทศไทยเร่ิมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2475 นับเป็นเวลากว่า 80 ปี 

มาแล้วท่ีรัฐให้ความสําคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจและการปลูกฝังประชาธิปไตยแก่ประชาชน ดังเห็นได้

จากรัฐธรรมนูญหลายฉบับได้บัญญัติแนวนโยบายด้านการส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับ

การส่งเสริมการเมืองและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเท่ียงธรรม แต่ในขณะท่ีผลการศึกษาของ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) พบว่า ประชาธิปไตยท่ีได้สร้างกันมาเร่ิมถูกต้ัง

คําถามตามมามากมายว่า ส่ิงท่ีได้รับการปลูกฝังและหรือส่งเสริมมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2475 น้ันเป็นแนวทางท่ี

ถูกต้องจริงหรือไม่ เพราะส่ิงท่ีตามมามากมายน้ัน คือความขัดแย้งเป็นทวีคูณมากย่ิงข้ึน ท้ังท่ีกระบวนการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเลือกต้ังท่ีได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

มากย่ิงข้ึน โดยนับต้ังแต่ปี พ.ศ.2526 เร่ือยมาจนถึงปีพ.ศ.2556 ท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าคูหาเพ่ือลงคะแนน

เสียงเกินคร่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิออกเสียงท้ังประเทศท้ังน้ีในปีพ.ศ.2554 มีผู้ใช้สิทธิออกเสียงเกินร้อยละ 75 

ของผู้มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด (ณัฐชัย ชินอรรถพร, 2558) ซ่ึงจากสภาพปัญหาดังกล่าว ประชาธิปไตยดู

เหมือนจะเบ่งบาน จึงต้องกลับมามองกระบวนการส่งเสริมองค์ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตยท่ีคนต้องการ

เลือกต้ังและไปใช้สิทธิเลือกต้ังมากกว่าเดิม แต่ความขัดแย้งกลับเพ่ิมมากข้ึน  

ประชาธิปไตยเป็นแนวคิดทางการบริหารท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดในสังคมโลก ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการบริหารดูแลประเทศได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม แนวคิดประชาธิปไตยจะเป็น

จริงได้ ประชาชนต้องมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เคารพในสิทธิเสรีภาพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย 
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ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน นําเหตุผลมาใช้ในการแก้ปัญหาและความขัดแย้ง 

เห็นความสําคัญของข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับบ้านเมือง ท้ังน้ี เคร่ืองมือสําคัญท่ีจะนําไปสู่การส่งเสริม

ประชาธิปไตย คือ การศึกษาเรียนรู้ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมหรือวิถีชีวิต

ประชาธิปไตย พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศ และส่งเสริมสังคมให้มีความย่ังยืนผาสุก 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) นอกจากน้ี เพ่ือลดความขัดแย้งทางสังคมและดํารงไว้ซ่ึงสังคมท่ีน่าอยู่ สังคม

สงบสุข และเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงทําให้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กําหนดนโยบายในด้านการส่งเสริมตนเองของนักเรียนไปสู่

กระบวนการของการรักชาติ โดยกําหนดให้แต่ละโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกิจกรรมส่งเสริม

ผู้เรียนในเร่ืองของความเป็นประชาธิปไตย โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น 

ผ่านการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา หรือผ่านการทํากิจกรรมสภานักเรียน ซ่ึงทําให้ในปัจจุบันโรงเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกของนักเรียนให้

ยึดม่ันในวิถีประชาธิปไตย รู้จักรับฟัง รวมท้ังเคารพสิทธิของผู้อ่ืนมาโดยตลอด (สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2536) จึงจะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญอันเป็นทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติ เป็นการส่งเสริมท่ีมีผลไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ซ่ึงการส่งเสริมประชาธิปไตย

ของประเทศจะบรรลุเป้าหมายได้น้ัน ควรส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนได้เข้าใจและมี

ความศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย จนเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงกระบวนการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยต้องอาศัยเวลาในการปลูกฝังและอบรมหล่อหลอมท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยเร่ิม

ต้ังแต่ครอบครัวสถาบันการศึกษา และจากสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติ ดังน้ันในอนาคตจึงเป็นความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีรัฐบาล 

หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีถูกต้องให้กับประชาชน

อย่างต่อเน่ืองและจริงจังท้ังในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ (สุภา พรชัยฤกษ์, 2552:2) 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับความเป็นประชาธิปไตย ต้ังแต่วัยเรียนถือว่าเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง 

เพราะช่วงอายุท่ีผู้เรียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนับต้ังแต่ช้ันเด็กเล็กหรือช้ันปฐมวัยจนย่างเข้าสู่วัยรุ่นเป็นช่วง

อายุท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นประชาธิปไตยท่ีพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้

อย่างแท้จริง เพราะเด็กในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีกําลังต้องการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ซ่ึงหากโรงเรียนสามารถ

ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนได้ ก็มีแนวโน้มว่าอนาคตของประเทศไทยจะมีความ

ม่ันคงและมีความเป็นหน่ึงเดียว (กฤษ พรมจันทร์, 2557: 2) จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษา 

จึงเป็นสถาบันหลักในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยไปสู่ครรลองท่ีดีตามท่ีสังคมพึงปรารถนา การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในโรงเรียนจึงมีส่วนสําคัญเป็นอย่างย่ิงท่ีจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 

ปลูกฝังจิตสํานึกให้ยึดม่ันในวิถีประชาธิปไตย รู้จักรับฟัง รวมท้ัง เคารพสิทธิของผู้อ่ืน (วิสุทธ์ิ โพธิแท่น, 2554)  



 19 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 

การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญเพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

นําเป็นใช้ในชีวิตประจําวันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนข้ึนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังน้ัน ผู้วิจัย 

ในฐานะบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงสภาพประชาธิปไตย รวมถึงเปรียบเทียบความ

เป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต1 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต1 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน การดํารงตําแหน่ง และ

ขนาดของโรงเรียน 

 

การดําเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียน 

ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 จํานวน 21 โรงเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 21 คน และเป็นครู   

183 คน รวม 204 คน (ข้อมูลสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, 2563) ตัวอย่าง 

ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี กําหนดขนาดตัวอย่างด้วยตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970: 607-610) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เพ่ือหาสัดส่วนแต่ละ

โรงเรียน ได้ตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 14 คน ตัวอย่างท่ีเป็นครู จํานวน 120 คน รวม

จํานวนตัวอย่าง 134 คน 

2. ตัวแปรท่ีวิจัย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการ

ทํางาน  การดํารงตําแหน่ง และขนาดของโรงเรียน ตัวแปรตาม ได้แก่ การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 มี 4 ด้าน ประกอบด้วย  การจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมความรู้

เก่ียวกับประชาธิปไตย  การฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน การประยุกต์ใช้และขยายผลประชาธิปไตย

ในชุมชน  และการจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอน ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ 

และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับลิเคิร์ท (Likert) โดยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนํามาวิเคราะห์ โดยทําการพัฒนาจากผลการวิจัยของ 

ทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์ (2558: 93-97) มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา

ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย 2) การฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน 3) การประยุกต์ใช้และ

ขยายผลประชาธิปไตยในชุมชน และ 4) การจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิง

สร้างสรรค์ นําแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นและ

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Item of Objective Congruence: IOC) นํ าแบบสอบถาม ท่ี ไปทดลองใช้  (Try Out) กับ ผู้บ ริหาร

สถานศึกษาและครูของโรงเรียนเมืองสุรินทร์  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  

เขต 1 จํานวน 30 คน นําข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้ (Try Out) มาหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยนํา

แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เท่ากับ 0.83  

นําแบบสอบถามไปทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีสถิติพ้ืนฐาน การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพ่ือทดสอบ

สมติฐานในการเปรียบเทียบสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตย 

ในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน การดํารงตําแหน่ง  

และขนาดของโรงเรียน โดยใช้ t-test แบบ Independent และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One- way ANOVA) 

 

ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 มี 4 ด้านได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาส่งเสริม

ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย ด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้านการประยุกต์ใช้และขยายผล

ประชาธิปไตยในชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์  

ผลวิเคราะห์โดยภาพรวมรายด้าน และรายข้อ ดังตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 



 21 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2  

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
 

การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

x" S.D. ความหมาย อันดับ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาส่งเสริม

ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย 

4.56 0.04 มากท่ีสุด 1 

2. ด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน 4.51 0.03 มากท่ีสุด 2 

3. ด้านการประยุกต์ใช้และขยายผลประชาธิปไตย 

ในชุมชน 

4.44 0.06 มาก 3 

4. ด้านการจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมา

ประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ 

4.40 0.06 มาก 4 

รวม 4.47 0.04 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 การปฏิบัติเก่ียวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 4.47)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้

เก่ียวกับประชาธิปไตย (x"= 4.56) รองลงมาคือ ด้านด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน (x"= 4.51) 

และค่าเฉล่ียต่ําสุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ (x"= 4.40) 

 

 วัตถุประสงค์ท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัด

เครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนกตาม ประสบการณ์ในการทํางาน การดํารงตําแหน่ง และขนาดของโรงเรียน  

ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนก 

ตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวมและรายด้าน 
 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ประสบการณ์ทํางาน x" S.D. F p-value 

1. การจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้

เก่ียวกับประชาธิปไตย 

ระหว่าง 1-5 ปี 4.57 0.25 

0.22 0.88 

ระหว่าง 6-10 ปี 4.56 0.30 

ระหว่าง 11-15 ปี 4.59 0.27 

ต้ังแต่ 16 ปีข้ึนไป 4.54 0.36 

รวม 4.57 0.29 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ประสบการณ์ทํางาน x" S.D. F p-value 

2. การฝึกปฏิบัติประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 

ระหว่าง 1-5 ปี 4.50 0.22 

0.46 0.71 

ระหว่าง 6-10 ปี 4.55 0.30 

ระหว่าง 11-15 ปี 4.54 0.29 

ต้ังแต่ 16  ปีข้ึนไป 4.47 0.34 

รวม 4.52 0.29 

3. การประยุกต์ใช้และขยาย 

ผลประชาธิปไตยในชุมชน 

ระหว่าง 1-5 ปี 4.56 0.30 

2.46 0.07 

ระหว่าง 6-10 ปี 4.47 0.38 

ระหว่าง 11-15 ปี 4.44 0.39 

ต้ังแต่ 16  ปีข้ึนไป 4.31 0.36 

รวม 4.44 0.37 

4. การพัฒนาส่ือนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี     

ระหว่าง 1-5 ปี 4.37 0.30 

1.49 0.22 

ระหว่าง 6-10 ปี 4.53 0.31 

ระหว่าง 11-15 ปี 4.39 0.42 

ต้ังแต่ 16  ปีข้ึนไป 4.34 0.46 

รวม 4.41 0.39 

รวม 

ระหว่าง 1-5 ปี 4.50 0.18 

1.17 0.32 

ระหว่าง 6-10 ปี 4.53 0.23 

ระหว่าง 11-15 ปี 4.49 0.26 

ต้ังแต่ 16  ปีข้ึนไป 4.41 0.30 

รวม 4.48 0.25 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 

จําแนกตามประสบการณ์ พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนก 

               ตามตําแหน่ง โดยรวมและรายด้าน 
 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ตําแหน่ง 𝐱" S.D. t p-value 

1. การจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้

เก่ียวกับประชาธิปไตย 

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
4.50 0.32 

-0.97 0.30 

ครู 4.58 0.29 

2. การฝึกปฏิบัติ

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
4.50 0.27 

-0.31 0.75 

ครู 4.52 0.29 

3. การประยุกต์ใช้และขยาย

ผลประชาธิปไตยในชุมชน 

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
4.43 0.37 

-0.11 0.92 

ครู 4.44 0.37 

4. การจัดกิจกรรมท่ีนําหลัก

ประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้

ในเชิงสร้างสรรค์ 

 

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
4.36 0.32 

-0.48 0.63 

ครู 4.41 0.39 

รวม 

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
4.45 0.21 

-0.60 0.55 

ครู 4.33 0.44 

  

 จากตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2   

จําแนกตามตําแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 

ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนก 

 ตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 
 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ขนาดโรงเรียน 𝐱" S.D. t p-value 

1. การจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้

เก่ียวกับประชาธิปไตย 

ขนาดเล็กจํานวน  

120 คนลงมา 
4.53 0.34 

-0.34 0.73 
ขนาดกลางต้ังแต่  

121-600 คน  
4.57 0.29 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ขนาดโรงเรียน 𝐱" S.D. t p-value 

2. การฝึกปฏิบัติ

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ขนาดเล็กจํานวน 

120 คนลงมา 
4.64 0.23 

1.00 0.32 
ขนาดกลางต้ังแต่ 

121-600คน  
4.51 0.29 

3. การประยุกต์ใช้และ

ขยายผลประชาธิปไตย 

ในชุมชน 

ขนาดเล็กจํานวน 

120 คนลงมา 
4.57 0.09 

2.45 0.44 
ขนาดกลางต้ังแต่ 

121-600 คน 
4.44 0.37 

4. การจัดกิจกรรมท่ีนําหลัก

ประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้

ในเชิงสร้างสรรค์ 

 

ขนาดเล็กจํานวน 

120 คนลงมา 
4.49 0.46 

0.46 0.65 
ขนาดกลางต้ังแต่ 

121-600 คน 
4.40 0.39 

รวม 

ขนาดเล็กจํานวน 

120 คนลงมา 
4.56 0.22 

0.65 0.52 
ขนาดกลางต้ังแต่ 

121-600 คน 
4.48 0.25 

  

จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 

2 จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเร่ืองการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงจากการแยกผลการศึกษา 

ในแต่ละด้าน พบว่า 

   1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ 

ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูมีการส่งเสริมเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

มีการจัดธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
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ทางเลือกท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย หวังสวาสด์ิ (2559) โดยได้ให้ความสําคัญของ

ประชาธิปไตยไว้ว่า คําว่า “ประชาธิปไตย” หรือ “Democracy” มาจากคําว่า “demos” มีต้นกําเนิดมา

จากภาษากรีกซ่ึงมีความหมายด้ังเดิมว่า “การปกครองโดยชนหมู่มาก” หรือ “การปกครองโดยหมู่ชน” 

ส่วนความหมายของคําว่า“ประชาธิปไตย” ท่ีเกิดข้ึนในภายหลังน้ัน หมายถึง ปรัชญาของสังคมมนุษย์หรือ

วิถีชีวิตท่ียึดถืออุดมคติและหลักการบางประการท่ีกําหนดแบบแผนพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ในสังคม ท้ังใน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษ พรมจันทร์ (2557)  

ซ่ึงมีผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน  

ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเลือกต้ังตัวแทนนักเรียน ด้านกิจกรรมวันสําคัญ ด้านกิจกรรม การบูรณา

การในเน้ือหาการเรียนการสอน และด้านกิจกรรมการใช้ชีวิตในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541) ท่ีได้กล่าวถึง ความหมายของ

คําว่า  ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองในความหมายทางเศรษฐกิจและในฐานะ

วิถี ชีวิต ดังน้ี ความหมายของประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองมีการให้ความหมาย

ต่าง ๆ กัน เช่น รัฐบาลซ่ึงประชาชนมีอํานาจปกครอง (Ruling power) ไม่โดยตรงก็โดยการมีผู้แทนท่ีผ่าน

การเลือกมาแล้วรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ประชาธิปไตย ได้แก่ ระบบ 

การปกครอง ซ่ึงอํานาจการเมืองสูงสุดอยู่กับประชาชน 

   1.2 ด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท้ังส่วนตนและส่วนรวมด้าน

ประชาธิปไตย ครูและผู้เรียนมีปฏิบัติเคารพซ่ึงกันและกันทางกาย เช่น การแสดงความเคารพแก่บุคคลซ่ึง

อาวุโสกว่า และผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตามหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์ (2558) ท่ีกล่าวว่านักเรียนได้ฝึกกิจกรรมท่ีใช้หลักประชาธิปไตย ในการ

ดําเนินกิจกรรม มีโอกาสในการแสดงออกและกล้าแสดงออกได้มีโอกาสแลกเปล่ียนแนวความคิดและความ

คิดเห็นด้านประชาธิปไตยในและนอกโรงเรียน มีการจัดต้ังกลุ่มสนใจ ชุมนุม ชมรม จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง

จิตสํานึกท่ีดีเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

มีการฝึกปฏิบัติการการเลือกต้ังในโรงเรียนในระดับต่าง ๆ เช่น การเลือกต้ังหัวหน้าห้อง การเลือกนายหมู่

ลูกเสือ การเลือกหัวหน้าหรือผู้นําชมรม หรือกลุ่มสนใจการประชุมคณะกรรมการนักเรียน และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุภาพร ชัยฤกษ์ (2552) เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญ อันเป็นทรัพยากรบุคคล

ท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติ เป็นการพัฒนาท่ีมีผลไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ซ่ึงการพัฒนาประชาธิปไตยของ

ประเทศจะบรรลุเป้าหมายได้น้ัน ควรพัฒนาประชาธิปไตยให้แก่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่

นักเรียนได้เข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย เพ่ือนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ตามวิถี

ประชาธิปไตย 
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    1.3 ด้านการประยุกต์ใช้และขยายผลประชาธิปไตยในชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองจาก สถานศึกษามีการสร้างและจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย  

มีการดําเนินการให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางประชาธิปไตย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตยร่วมกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์ (2558) ท่ีมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการรู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าท่ี 

เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์โดยจัดกิจกรรมเพ่ือการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองกับชุมชน เช่น การรณรงค์ให้ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังทุกระดับ การรณรงค์ต่อต้านการซ้ือสิทธ์ิ

ขายเสียง กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการเรียนรู้กฎหมายท่ีใช้

ในชีวิตประจําวันกับเจ้าหน้าท่ีรัฐในเครือข่ายความร่วมมือ เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายยาเสพติด สิทธิเด็ก 

กฎหมายเลือกต้ัง จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของ

ส่วนรวม และประเทศชาติ กิจกรรมท่ีจัดร่วมกับชุมชนในด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เช่น ประเพณี 

แห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่งอาศัยความรู้จากกิจกรรมด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมด้านการ

ฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน มาขยายผลสู่ชุมชน เช่น การรณรงค์ การใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 

    1.4 ด้านการจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีการดําเนินงานด้านประชาธิปไตยโดยการบูรณาการกิจกรรม

เพ่ือให้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์ มีการส่งเสริมและจัดต้ังเครือข่ายระบบประชาธิปไตยร่วมกับ

ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างย่ังยืน และมีการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นของสภานักเรียนร่วมกับชุมชนใน

การเสริมสร้างประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เช่น เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

กิจกรรม จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ การดําเนินงานสภานักเรียนกรรมการนักเรียน การจัดค่าย

ประชาธิปไตย กิจกรรมประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสํานึกความรักชาติ นําหลักธรร

มาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนเพ่ือให้กับ

ผู้เรียนศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยสอดแทรกการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมประกวด

เรียงความ เขียนคําขวัญ วาดภาพเก่ียวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน ร่วมเดินรณรงค์ในส่วนของการส่งเสริม

ประชาธิปไตย การไปใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ังในระดับต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

จริงในเร่ืองประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมดําเนินงานด้านการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับต่าง ๆ 

 2. การเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกประสบการณ์ทํางาน การดํารงตําแหน่ง และขนาด

ของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีกําหนด ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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   2.1 จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน การเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตาม

ประสบการณ์ทํางาน  พบว่าโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

   2.2 จําแนกตามการดํารงตําแหน่ง การเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตาม 

การดํารงตําแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติไม่เป็นตามสมมติฐาน   

   2.3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน การเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามขนาด

โรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติไม่เป็นตามสมมติฐาน 

   

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

    1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรมีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 

ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  

    1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องร่วมมือกันมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มี 

การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและต้องมีการสอดแทรกเน้ือหาประชาธิปไตยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายโรงเรียนให้มี

การเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและปฏิบัติในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรจัดทําวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการติดตามพฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ

นักเรียนในชีวิตประจําวัน 

    2.2 ควรสํารวจสภาพปัญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ท่ีมีเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้มีการสอดแทรกในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

    2.3 ควรศึกษาปัจจัยสาเหตุการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนว่าได้มีการปรับปรุงหรือมี 

การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองหรือไม่โดยชุมชน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของครู ในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า–ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จําแนกตามเพศ และประสบการณ์การสอน การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 

ประชากร ประกอบด้วย ครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จํานวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 

ประกอบด้วย ครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จํานวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ครูท่ีมีเพศ และประสบการณ์การสอนต่างกันมีความต้องการ 

การมีส่วนร่วม ในการบริหารวิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 

คําสําคัญ: ความต้องการการมีส่วนร่วมของครู, การบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) study teachers’ desires of participation in 

academic  management of schools in Rai Kao-Sala Lai network group under the Prachuap Khiri 

Khan Primary Educational Service Area Office 2; and 2) compare teachers’ desires of 

participation in academic management of schools in Rai Kao-Sala Lai network group under 

the Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2, classified by gender 

and teaching experience. Research methodology was a survey research. The population 

included 100 teachers of schools in Rai Kao-Sala Lai network group under the Prachuap 

Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2. Samples, totaling 80 teachers, 

obtained via stratified random sampling technique, comprised of teachers of schools in 

Rai Kao-Sala Lai network group under the Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service 

Area Office 2. The instrument used for collecting the data was a 5-level rating scale 

questionnaire. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 

Standard Deviation and t-test. 

The results of the research were found that: 1) Teachers’ desires of participation in 

academic management of schools in Rai Kao-Sala Lai network group under the Prachuap 

Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2 were at the high level in overall; and 

2) The teachers with different genders and teaching experiences had no different desires 

of participation in academic management. 

 

Keywords: Teachers’ Desires of Participation, Academic Management 

 

บทนํา 

การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

การศึกษาตลอดชีวิตคือ การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตเป็นส่ิงสําคัญท่ีทุก

ฝ่าย ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาต้องตระหนักและร่วมกันดําเนินการให้บรรลุผลในท่ีสุด 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้

กําหนดขอบข่ายการบริหารการศึกษาไว้ 4 ด้านคือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ   

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงการบริหารงานวิชาการถือเป็นงานท่ีผู้บริหารควรให้
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ความสําคัญเป็นอันดับแรก ท้ังน้ีการบริหารงานวิชาการต้องเป็นไปตามขอบข่ายท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดไว้  17 ด้าน เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจและเป็นส่วนท่ีสําคัญท่ีสุด ในสถานศึกษางานวิชาการ

ประกอบไปด้วยงานท่ีสําคัญ ๆ ของสถานศึกษามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นงานหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการ

สอน งานวัดผลประเมินผลฯลฯ ซ่ึงแต่ละงานจะเป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าและคุณภาพของสถานศึกษาน้ันๆ  

ดังน้ันแล้วการบริหารงานวิชาการท่ีมีคุณภาพน้ัน  จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถขับเคล่ือนและพัฒนาได้

อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย (อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์, 2562: 19) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ี

อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอํานาจหน้าท่ีตามมาตรา 37 

ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ดังน้ี คือจัดทํานโยบายแผนพัฒนา

และมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน

การศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถ่ินวิเคราะห์การจัดต้ัง

งบประมาณประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษากํากับดูแลติดตามและ

ประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาประสาน

การระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา

จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลาย ดําเนินการและประสานส่งเสริม

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ประสานส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการองค์กร  

หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จากการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้จัดทําโครงการ 

ต่าง ๆ ข้ึนในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีท้ังโครงการเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา

ระบบการเรียนการสอนและเพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงสู่การนํามาปฏิบัติงานด้าน

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนใน

ด้านต่าง ๆ การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน  เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

สู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความต้องการการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานวิชาการของครู 

ในสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการต้องเป็นไปตามขอบข่ายท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้ 17 ด้าน 

และเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  

เขต 2 คือ (1) การพัฒนาหรือการดําเนินงานเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  

(2) การวางแผนงานด้านวิชาการ (3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (4) การพัฒนาหลักสูตรของ
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สถานศึกษา (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (6) การวัดผลประเมินผล และการดําเนินการเทียบโอนผล

การเรียน (7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู้ (9) การนิเทศการศึกษาการแนะแนว (10) การแนะแนว (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา (12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (13)การประสาน

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน (14) การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (15) การ

จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน

เพ่ือใช้ในสถานศึกษา (17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซ่ึงประกอบด้วย 7 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง) โรงเรียนบ้านเนินกรวดโรงเรียนศาลาลัย โรงเรียนไร่เก่า

สามร้อยยอดโรงเรียนบ้านหนองน้ํากลัดโรงเรียนบ้านหนองเป่าป่ี และโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพ่ือพัฒนางานบริหารวิชาการของครูใน

สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

เขต 2 ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา

กลุ่ม เครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

จําแนกตามเพศ และประสบการณ์การสอน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์และสรุปเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญต่อการจัดการศึกษาของครู 

ในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) การจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศึกษา 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยตามภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความต้องการการการมีส่วนร่วมของครูท่ีมี

ต่อการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s  five  rating  scale) โดยศึกษาและ กําหนดประเด็นของ

คําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท้ัง 6 ด้าน นําแบบสอบถามท่ี

สร้างข้ึนขอความเห็นจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง เหมาะสมความครอบคลุม

ของเน้ือหาและการใช้ภาษาในแบบสอบถาม จากน้ันนําเสนอผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการหาค่า IOC กําหนดค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือได้ว่ามีความเท่ียงตรง

เน้ือหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67 -1.00 แล้วนําแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ 

(Try out) กับกลุ่มประชากร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 80 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับไม่ต่ํากว่า 0.88 

1. ขอบเขตด*านเน้ือหา ในการวิจัยคร้ังน้ีผู1วิจัยสนใจแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการตาม

ขอบขSายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู1วิจัยได1สังเคราะห* และสรุปเฉพาะประเด็นท่ีสำคัญตSอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนในกลุSมเครือขSายไรSเกSา-ศาลาลัย ประกอบด1วย 6 ด1าน ( กฎกระทรวงซ่ึงกำหนด

หลักเกณฑ*และวิธีการกระจายอำนาจการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 

39 วรรคสองแหSงพระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2542 (ซ่ึงแก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหSงชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545) คือ 1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2) การพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู1 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การพัฒนาและใช1ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สถานภาพของครู 

1. คร ู

    - เพศชาย 

    - เพศหญิง 

2. ประสบการณ์สอน 

    - ไม่เกิน 10 ป ี

    - มากกว่า 10 ปี 

ความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ท้ัง 6 ด้านของครูในสถานศึกษากลุ่มเครือขา่ย 
 

(1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(2) การพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา 

(3) การพฒันากระบวนการเรียนรู ้

(4) การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

(5) การนิเทศการศึกษา 

(6) การพฒันาและใช้สือ่และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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2. ประชากร ประชากรท่ีใช1ในการวิจัยคร้ังน้ี ได1แกS ครูในสถานศึกษากลุSมเครือขSายไรSเกSา-ศาลาลัย

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ* เขต 2 ปfการศึกษา 2563 จำนวน 100 คน 

3. ขอบเขตด*านตัวแปร 

    3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได1แกS สถานภาพของครูจำแนกเปtน  

         1) เพศ โดยจำแนกเปtน 

             (1) ชาย 

             (2) หญิง 

         2) ประสบการณ*การสอน โดยจำแนกเปtน 

             (1) ไมSเกิน 10 ปf 

             (2) มากกวSา 10 ปf 

    3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได1แกS ความต1องการการมีสSวนรSวมในการบริหารงาน

วิชาการของครูใน 6 ด1าน คือ 1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2) การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู1 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การพัฒนาและใช1ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

 

ผลการวิจัย 

จากการวิจัยความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษากลุ่ม

เครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

ผลการวิจัย ได้ดังน้ี 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 60.25 และมี

ประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีจํานวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 60.50 

 2. ครูมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย 

ไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในภาพรวม  

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านสรุปได้ดังน้ี  

              2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา พบว่า ครูมีความต้องการการมีส่วนร่วมใน 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า – ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในภาพรวม มีระดับมาก  

(=3.94) พิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับมากทุกข้อ 

              2.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พบว่า ครูมีความต้องการการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า – ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

(x"= 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  



 37 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 

   2.3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่าครูมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า – ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x"= 3.93)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

   2.4 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา พบว่า ครูมีความต้องการการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า – ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

   2.5 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่าครูมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

   2.6 ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พบว่า ครูมีความต้องการการมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

3. การเปรียบเทียบความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา

กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

จําแนกตามเพศและประสบการณ์การสอน สรุปได้ดังน้ี 

   3.1 ครูท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ครูท่ีเป็นเพศชาย 

และเพศหญิง มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

   3.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี กับประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี มีความ

ต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี  

กับประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 2 มีความต้องการแตกต่างกันในด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา 

และด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยท่ีครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี 
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มีความต้องการมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สําหรับด้านท่ีเหลือครูมีความต้องการไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 1. ครูท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาในแต่ละ

ด้านพบว่า ครูท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 

                 ในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จําแนกตามเพศ 
 

ข้อท่ี 
ความต้องการการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการ 

ชาย (n= 11) หญิง (n= 62) 
t P 

x" S.D. x" S.D. 

1 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.01 0.59 3.90 0.58 0.77 .431 

2 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3.78 0.58 3.67 0.54 0.81 .412 

3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.05 0.65 3.87 0.66 1.20 .235 

4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษา 
4.11 0.56 3.92 0.62 1.27 .201 

5 การนิเทศการศึกษา 4.08 0.58 3.90 0.67 1.18 .246 

6 การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 

 

3.98 

 

0.57 

 

3.88 

 

0.62 

 

0.68 

 

.492 

รวม 3.99 0.53 3.85 0.55 1.09 .271 

 

 2. ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี กับประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี มีความ

ต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี  

กับประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 2 มีความต้องการแตกต่างกันในด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา 

และด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยท่ีครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี 
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มีความต้องการมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สําหรับด้านท่ีเหลือครูมีความต้องการไม่แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูใน 

                สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์การสอน 
 

ข้อท่ี 
ความต้องการการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการ 

ประสบการณ์ 

การสอน 

ไม่เกิน 10 ปี 

(n= 11) 

ประสบการณ์

การสอน

มากกว่า 10 ปี 

(n= 11) 

t P 

x" S.D. x" S.D. 

1 
การจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศึกษา 
4.05 0.60 3.78 0.54 2.11* .032 

2 
การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา 
3.77 0.53 3.62 0.59 1.21 .225 

3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.04 0.65 3.77 0.65 1.86 .067 

4 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 
4.07 0.53 3.87 0.69 1.49 .163 

5 การนิเทศการศึกษา 4.10 0.60 3.76 0.67 2.39* .024 

6 
การพัฒนาและใช้ส่ือ 

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
4.03 0.58 3.75 0.60 2.10* .041 

รวม 4.00 0.52 3.75 0.57 2.03 .053 

* P < 0.05 

 

อภิปรายผล 

        สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

ผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย 

ไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้การ

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดย

อิสระ รวดเร็ว คล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ิน สถานศึกษา และการมีส่วน

ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นส่ิงสําคัญท่ีทําให้สถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร

จัดการ กระบวนการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังการวัดผลประเมินผล และการวัดปัจจัย

เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2551 : 33) 

2. การเปรียบเทียบความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา

กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

จําแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

   2.1 ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ระหว่างเพศชาย กับ เพศหญิง 

ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายละเอียดตามรายด้านพบว่า 

ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ระหว่างเพศชาย กับ เพศหญิง ท่ีมีต่อการ

บริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ ภาวิณี ครุฑปักษี (2559: 1-2) วิจัยเร่ือง

การมีส่วนร่วมของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มคุ้งบางกะเจ้า สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูสายผู้สอนของโรงเรียนเครือข่าย

กลุ่มคุ้งบางกะเจ้า สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีเพศต่างกัน มี

ส่วนร่วมต่อการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

   2.2 ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 

ไม่เกิน 10 ปี กับ ครูท่ีมีประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดตามรายด้านพบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี กับ ครูท่ีมีประสบการณ์การสอน มากกว่า 

10 ปี ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา 

และด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัย ลําเทียน ปุระมงคล (2557 : 89 - 93) วิจัยเร่ืองความต้องการมีส่วนร่วมใน 

การบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในอําเภอปทุมราชวงศา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน  

มีความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในอําเภอปทุมราชวงศา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

ควรนําผลการวิจัยไปใช้และวิจัยดังน้ี 

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือการ เรียนการสอน

และแหล่งเรียนรู้ให้มากย่ิงข้ึน 

 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของ

รายวิชาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ครู ชุมชนให้มากย่ิงข้ึน 

 3. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาให้มากย่ิงข้ึน 

 4. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการกําหนด

นโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทํางานของผู้เรียน 

ครู และผู้เก่ียวข้องกับการศึกษาให้มากย่ิงข้ึน 

 5. ด้านการนิเทศการศึกษา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

ท่ัวถึงและต่อเน่ืองเป็นระบบและกระบวนการให้มากย่ิงข้ึน 

 6. ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการ

ร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเร่ืองการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของ

สถานศึกษาให้มากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขต 

กรุงธนใต้ และ 2) เปรียบเทียบขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยจําแนกตามเพศ

และประสบการณ์การทํางาน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  ประชากรประกอบด้วยบุคลากร 

ทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จํานวน 102 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วยบุคลากร 

ทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มเขตกรุงธนใต้  จํานวน  80 คน  วิ ธี ดําเนินการวิจัยมี  4 ข้ัน  ได้แก่  (1) ศึกษาปัญหาการวิจัย  

(2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิต ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

โดยการทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขตกรุงธนใต้  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก 2) การเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานใน สังกัด

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จําแนกตาม เพศ  

และประสบการณ์การทํางานพบว่า (2.1) บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 
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ขวัญและกําลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขตกรุงธนใต้  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

(2.2) บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขวัญและกําลังใจ

ของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 

คําสําคัญ: ขวัญและกําลังใจของครู, บุคลากรทางการศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) To study the morale of teachers and 

education personnel toward working performance in Bangkok Office of the Non - formal 

and Informal Education; 2) To compare the morale of teachers and education personnel 

toward working performance in Bangkok Office of the Non-formal and Informal Education 

classified by gender and education experiences. Research methodology was survey 

research. The population included 102 teachers and education personnel toward working 

performance in Bangkok Office of the Non - formal and Informal Education.  Sample 

obtained via stratified random sampling technique comprised of 80 teachers and 

education personnel toward working performance in Bangkok Office of the Non - formal 

and Informal Education. Research procedure consisted of 4 steps: (1) studying research 

problems (2) research design (3) data collection and analysis data (4) research paper 

writing. The instrument was a 5-rating scales questionnaire. The statistics used for data 

analysis were percentage, mean, Standard Deviation and hypothesis testing by 

Independent t-test. 

  The results of the research were found that: 1) The morale of teachers and education 

personnel for working performance in Bangkok Office of the Non - formal and Informal 

Education, was at high level in overall. 2) The comparison of  teachers and education 

personnel toward morale for working performance in Bangkok office of  the Non - formal 

and Informal Education which classified by gender and working experiences found that: 

(2.1) teachers and education personnel who different gender had opinions toward morale 

for working performance in Bangkok Office of the Non - formal and Informal Education, 

were not different in overall; (2.2) teachers and education personnel who different 

education experiences had opinions toward morale for working performance in Bangkok 
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Office of  the Non-formal and Informal Education, was not different at  .05 level significantly 

in overall. 

 

Keywords: Morale of Teachers, Education Personnel 

 

บทนํา 

 ขวัญและกําลังใจเป็นการแสดงออกทางภาวะจิตใจหรือความรู้สึกหรือเจตคติของคนในหน่วยงานท่ี

มีต่อบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงานต่อองค์กรท่ีตนปฏิบัติงานอยู่ต่อวัตถุประสงค์และความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย

ขององค์กรโดยขวัญและกําลังใจท่ีดีทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน ทําให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เกิดความเช่ือม่ัน และศรัทธาในองค์กร ขวัญกําลังใจเป็นองค์ประกอบ

สําคัญอย่างหน่ึงในการบริหารและการปฏิบัติงาน (อุบลรัตน์ ชุณหพันธ์, 2558: 1) 

 ปัจจุบันคุณภาพการปฏิบัติงานของครูยังไม่น่าพึงพอใจ การอุทิศตนของครูในปัจจุบันยังไม่อุทิศตน

ให้กับอาชีพอย่างแท้จริง ครูยังมีการพัฒนาตนเองน้อย ครูไม่รักศรัทธาต่ออาชีพครูขาดความกระตือรือร้น 

ในการทํางาน ขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพในการทํางานของครูลดน้อยลง อาจเกิด

จากการท่ีครูและผู้บังคับบัญชามีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อกัน ความพึงพอใจในการทํางาน สภาพแวดล้อม 

ในโรงเรียน ความขัดแย้งในโรงเรียน ภาวะความกดดันในการทํางานบรรยากาศในการทํางานงานท่ีตึงเครียด 

งานท่ีซ้ําซากจําเจไม่ได้สอนตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา ปัญหาอาคารเรียนไม่เหมาะสม ไม่มีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจและปัญหาส่วนตัวของครู ส่ิงเหล่าน้ีจะบ่ันทอนจิตใจก่อให้เกิดผลเสียต่อการทํางานของครู 

จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวมีอิสระ

ภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ครูจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ได้รับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

เป็นสําคัญตรงกันข้าม ถ้าครูมีขวัญและกําลังใจต่ําถึงแม้ว่าครูจะเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงใด 

ก็ตาม ก็จะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ันต่ําลงไปด้วยของครู ส่ิงเหล่าน้ีจะบ่ันทอนจิตใจ

ก่อให้เกิดผลเสียต่อการทํางานของครูจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารงานบุคคล 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวมีอิสระภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ครูจะได้รับการพัฒนา

ให้มีความรู้ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญตรงกันข้าม ถ้าครูมีขวัญและกําลังใจต่ํา ถึงแม้ว่าครูจะเป็นคนท่ีมี

ความรู้ความสามารถเพียงใดก็ตาม ก็จะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ันต่ําลงไปด้วย (ธนากร  

รุจิมาลัย, 2559: 2) 

 จากความสําคัญของบุคลากรทางการศึกษา ต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดในหลาย ๆ ทัศนะ ผู้บริหาร

จะต้องมีทักษะโน้มน้าวจิตใจให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามอันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและความสําเร็จของ

สถานศึกษา ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อ 



 46 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 1 January - April 2022 

การปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

     1. เพ่ือศึกษาขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

     2. เพ่ือเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้  

โดยจําแนกตามเพศและประสบการณ์การทํางาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

     1. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษา ต่อการ

ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่างกัน 

     2. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีขวัญและกําลังใจของบุคลากรทาง

การศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่างกัน 

 

กรอบความคิดในการวิจัย 

    การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาขวัญและกําลังใจของ

บุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยมีขอบเขตของการวิจัยตามแนวคิดของไวลส์ (Wiles, 

1953: 229-231) มี 8 ด้าน ดังน้ี 
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                    ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม 

 

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา   

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง ขวัญและกําลังใจของครูผู้สอนต่อ 

การปฏิบัติงาน โดยแนวคิดของไวลส์ (Wiles, 1953: 229-231) ประกอบด้วย 1) ความม่ันคงปลอดภัย  

2) ความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี 3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 4) การได้รับความยุติธรรม 5) ความรู้สึกสัมฤทธ์ิ

ผลในการทํางาน 6) ความรู้สึกตนเองมีความสําคัญ 7) การมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย และ 8) การยอมรับ

ความสามารถของตนเอง 
 

    2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จํานวน  

102 คน 

     2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยการ

กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางกําหนดขนาดของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,  

1970: 608) แล้วดําเนินการสุ่มช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จํานวนท้ังส้ิน 80 คน 

 

 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ 

   - เพศชาย   

   - เพศหญิง 

2. ประสบการณ์การทํางาน  

    - ต่ํากว่า 10 ปี  

    - ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 
 

ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทาง

การศึกษาต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. ความมั่นคงปลอดภัย 

2. ความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี 

3. ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

4. การได้รับความยุติธรรม 

5. ความรู้สึกสัมฤทธ์ิผลในการงาน 

6. ความรู้สึกตนเองมีความสําคัญ 

7. การมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย 

8. การยอมรับความสามารถของตนเอง 
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     3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

              3.1 ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

                   1) เพศ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง 

              2) ประสบการณ์การทํางาน ได้แก่ ต่ํากว่า 10 ปี และต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 

     3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้  

ตามแนวคิดของไวลส์ (Wiles, 1953: 229-231) มี 8 ด้าน ดังน้ี 

          1) ความม่ันคงปลอดภัย (Security)           

          2) ความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี (Working Condition)  

          3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of belonging)  

          4) การได้รับความยุติธรรม (Fair Treatment)  

          5) ความรู้สึกสัมฤทธ์ิผลในการงาน (Sense of Achievement)  

          6) ความรู้สึกตนเองมีความสําคัญ (Feeling of Importance)  

          7) การมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย (Participation in Policy Formulation)  

          8) การยอมรับความสามารถของตนเอง (Self-Respect) 
 

 4. เคร่ืองมือในการวิจัย 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้ปรับปรุงจาก

แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับขวัญกําลังใจของครูผู้สอน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ดังน้ี  

     ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคําถามเป็น 

แบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ และประสบการณ์การทํางาน 

     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงาน

ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธน

ใต้ จํานวน 40 ข้อ ได้แก่ ความม่ันคงปลอดภัย 5 ข้อ ความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี 5 ข้อ ความรู้สึก 

เป็นเจ้าของ 5 ข้อ การได้รับความยุติธรรม 5 ข้อ ความรู้สึกสัมฤทธ์ิในการทํางาน 5 ข้อ  ความรู้สึกตนเอง 

มีความสําคัญ 5 ข้อ การมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย 5 ข้อ และการยอมรับความสามารถของตนเอง 5 ข้อ

ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) ค่า 5 ระดับ  

     สําหรับตอนท่ี 2 แต่ละข้อคําถามกําหนดความหมายของค่าแต่ละระดับ ดังน้ี 

     1  หมายถึง  ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

      2  หมายถึง  ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

อยู่ในระดับน้อย 
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     3  หมายถึง  ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

อยู่ในระดับปานกลาง 

     4  หมายถึง  ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

อยู่ในระดับมาก 

     5  หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

 5. สถิติในการวิจัย 

     ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับ

สถิติท่ีใช้มีดังต่อไปน้ี 

     1. ค่าร้อยละ (Percentage)  

     2. ค่าเฉล่ีย (Mean) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ( ) 

     3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ (S.D.) 

     4. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จําแนกตามเพศ และประสบการณ์การทํางาน

โดยใช้ Independent T-test 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ผู้วิจัยได้สรุป

ผลการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 

 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีวิจัยเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จํานวน 80 คน เป็นเพศชายจํานวน 29 คน  

คิดเป็นร้อยละ 36.25 เพศหญิง 51 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 มีประสบการณ์ในการทํางาน ต่ํากว่า 10 ปี 

จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 

 2. ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เรียงลําดับจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ ความม่ันคงปลอดภัย  การมีส่วนร่วมกําหนด

นโยบาย การยอมรับความสามารถของตนเอง ความรู้สึกตนเองมีความสําคัญ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

ความรู้สึกสัมฤทธ์ิผลในการงาน การได้รับความยุติธรรม และความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี 

     2.1 ด้านความม่ันคงปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านม่ันใจว่า 

จะไม่ถูกลงโทษให้ออกจากงานโดยปราศจากเหตุผล และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านได้รับสวัสดิการ

ดูแลอย่างเหมาะสม 

X
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     2.2 ด้านการมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  

ท่านสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของสถานศึกษาได้ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านมีส่วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหาสําคัญ ๆ ของสถานศึกษา 

     2.3 ด้านการยอมรับความสามารถของตนเอง อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่าน

คิดอยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุดและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านหาวิธี

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ เม่ือปรากฏว่างานยังบกพร่องอยู่ 

     2.4 ด้านความรู้สึกตนเองมีความสําคัญ อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผู้บริหาร

ให้เกียรติและความไว้วางใจแก่ท่าน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านมีความภูมิใจในผลงานท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติงาน 

     2.5 ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านภูมิใจท่ีได้มี

ส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติงานสําคัญกับผู้บริหารสถานศึกษาและเพ่ือนร่วมงาน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุดคือ ท่านมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความสามารถ 

     2.6 ด้านความรู้สึกสัมฤทธ์ิผลในการงาน อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านรู้สึก

ว่างานท่ีได้ทําส่งผลให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านได้รับการประเมินผล

งานท่ีดีอย่างสม่ําเสมอ  

     2.7 ด้านการได้รับความยุติธรรม อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารมีการ

กระจายงานให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนอย่างเป็นธรรมและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านได้รับ

มอบหมายงานให้ทําโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ 

     2.8 ด้านความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 

สถานศึกษามีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย เอ้ือต่อการทํางาน 

 3. การเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

จําแนกตาม เพศ และประสบการณ์การทํางาน 

     3.1 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร

ทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขวัญกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการ

ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต 

กรุงธนใต้ ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อ 

การปฏิบัติงาน ด้านความม่ันคงปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ส่วนด้านอ่ืน ๆ 
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พบว่ามีขวัญกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ไม่แตกต่างกัน 

     3.2 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน มีขวัญและกําลังใจของ

บุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงาน ด้านความม่ันคงปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.5 ส่วนด้านอ่ืน ๆ พบว่า มีขวัญกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้  

ไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เร่ือง ขวัญและกําลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงาน 

ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต 

กรุงธนใต้ อภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 1. ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ท้ัง 8 ด้าน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ให้ความสําคัญกับบุคลากร ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ สร้างความจงรักภักดีซ่ือสัตย์ต่อหมู่คณะ เก้ือหนุนให้ระเบียบข้อบังคับ

เกิดผลในด้านการควบคุมความประพฤติของ บุคลากรให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัย และมี

ศีลธรรมอันดีงาม สร้างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ และก่อให้เกิดพลังร่วม (Group Effort) ในหมู่คณะ ทําให้

เกิดความสามัคคี เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบายและวัตถุประสงค์ ของ

องค์การ  เก้ือหนุนและจูงใจให้สมาชิกของหมู่คณะหรือองค์การ เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน กิจการต่าง ๆ 

ขององค์การ  ทําให้เกิดความเช่ือม่ัน และศรัทธาในองค์การท่ีตนปฏิบัติงานอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อรรคพร จอมคําสิงห์ (2559) วิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนท่าใหม่  

“พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี พบว่า 

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการและสนับสนุนด้านการศึกษาโดยเฉพาะมีการส่งเสริม 

สนับสนุน ดูแลบุคลากรตามระบบราชการ 

 2. การเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

จําแนกตาม เพศ และประสบการณ์การทํางาน 



 52 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 1 January - April 2022 

     2.1 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร

ทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ี

อาจเป็นเพราะ บุคลากรมีความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเอ้ือต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติงานสําคัญ

กับผู้บริหารสถานศึกษาและเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหารมีการกระจายงานให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนอย่าง

เป็นธรรม รู้สึกถึงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิผลในการงาน รู้สึกว่างานท่ีได้ทําส่งผลให้สถานศึกษา

เจริญก้าวหน้า ผู้บริหารให้เกียรติและความไว้วางใจแก่ทุกคนเท่าเทียมกัน มีส่วนร่วมกําหนดนโยบายของ

สถานศึกษา ส่งผลให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในตนเอง ทํางานอย่างมีความสุข ส่งผลต่อคุณภาพของ

ผู้เรียน ผู้รับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พเยาว์ หมอเล็ก วิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จําแนก 

ตามเพศ พบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

ครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน มีทัศนะต่อขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  

ไม่แตกต่างกันเพราะในปัจจุบันฐานะทางสังคมของเพศหญิงและเพศชายมีความเท่าเทียมกัน คุณภาพ 

ศักยภาพ และความสามารถของท้ังครูผู้หญิงและผู้ชายไม่แตกต่างกัน จึงทําให้ครูผู้หญิงและครูผู้ชายมีขวัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

     2.2 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขวัญ

และกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ี

อาจเป็นเพราะ บุคลากรได้รับการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ อบรมจากสถานศึกษา จากเพ่ือนร่วมงาน การทํางาน

เป็นทีม ทําให้สามารถทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้งานประสบความสําเร็จได้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับสุวัฒ พันธฤทธ์ิ (2553: 36) ได้ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 

โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานครู โรงเรียน

เทศบาลสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามี ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ท้ังภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน และพนักงานครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวม

ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นพนักงานครูท่ีมีอายุระดับเงินเดือนระดับตําแหน่ง ท่ีมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัย เร่ือง ขวัญและกําลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 

     1.1 ผู้บริหารควรกําหนดนโยบายของสถานศึกษาให้ชัดเจน เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ท่ีดีมากข้ึน 

     1.2 ผู้บริหารควรให้กําลังใจและคําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มากข้ึน เพ่ือให้มีกําลังใจในการทํางาน  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

     2.1 ควรทําวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพ่ือทราบระดับความ 

พึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่องานท่ีทําว่ามีผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

     2.2 ควรวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นําของผู้บริหารศึกษา ขวัญและกําลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาปัจจัยท่ีจะส่งเสริมขวัญและกําลังใจของครูผู้สอนต่อการปฏิบัติงาน แล้วนํามาปรับ

ใช้กับสถานศึกษาของตน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ  

2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบเชิงสํารวจ 

ประชากรประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม

สถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จาก 7 โรงเรียน จํานวน 632 คน กลุ่มตัวอย่าง

ใช้วิธีสุ่มแบบช้ันภูมิ ประกอบด้วย จํานวน 199 คน วิธีการดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ได้แก่ (1) การศึกษา

ปัญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (4) การเขียน

รายงานการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน 

โดยค่าทีแบบสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะ

ความพิการ กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม 4 ต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก และ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม 4 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 

และประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะ
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ความพิการ เม่ือเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็น 

ต่อการบริหารโรงเรียนแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ท้ัง 3 ปัจจัย 

 

คําสําคัญ: การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) study the level of school base 

administration on the disability-specific school at school group 4 under the Office of 

Special Education Administration and 2) compare the opinions of teachers and educational 

personnel on educational administration by used school base of the school for disability-

specific school at school group 4 under the Office of Special Education Administration 

classified by gender, education level and work experiences. Research methodology was  

a survey research. The population, totaling 632 persons, included teachers and education 

personal in the disability-specific school at school group 4 under the Office of Special 

Education Administration. Samples, totaling 199 persons, obtained via stratified random 

sampling technique comprised of teachers and education personnel in the disability-

specific school at school group 4 under the Office of Special Education Administration. 

Research procedure consisted of 4 steps: (1) study of research problem; (2) research 

design; (3) data collection and analysis; and (4) research report writing. Classified by 

gender, educational level and work experiences. The instruments used for data collection 

was a 5-rating scales Deviation and hypothesis testing by independent t-test. 

 The results of the research were found that: 1) The level of opinion of the teachers 

and educational personnel for the disability-specific school at school group 4 under the 

Office of Special Education Administration towards school-based educational administration 

was at a high level in overall and 2) The comparison of opinions belong to teachers and 

educational personnel of school base administration on the disability-specific school at 

school group 4 classified by gender, educational level and work experiences, it were 

different at .05 level significance for all 3 factors. 

 

Keywords: Educational Administration by School Base, Specific School Dissibility 
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บทนํา 

การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ําและระบบการให้บริการประชาชนยังไม่ได้

มาตรฐานสากลเม่ือเทียบกับต่างประเทศ สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวด่ิง  

รวมศูนย์การบริหารงานไว้ท่ีส่วนกลาง มีระเบียบและข้ันตอนมาก ขาดความยืดหยุ่น ล่าช้า ไม่คล่องตัว  

ไม่ประหยัด และไม่สามารถบริหารงานอย่างครอบคลุมมีการบูรณาการในลักษณะแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก  

ซ่ึงต้องเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจผ่านเทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือ ส่ือสารท่ีเน้นความรวดเร็วและประสิทธิภาพให้มากข้ึน ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ส่ือสาร ได้อํานวยความสะดวกให้คนในสังคมสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและหลากหลายมากข้ึน ทําให้

ประชาชนมี ความคาดหวังท่ีจะได้รับการบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางท่ีมีความหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ บริการท่ีสํานักงานบริการ ณ จุดเดียว และบริการออนไลน์ต่าง ๆ ท้ังน้ี สถาบัน

การจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) รายงานว่าใน

ปี 2558 ประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ท่ีอันดับ 27 ของโลก และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจาก

สิงคโปร์และมาเลเซีย และธนาคารโลกรายงานว่าปี 2558 ประเทศไทยมีคะแนนความง่ายในการประกอบ

ธุรกิจอยู่ท่ีอันดับ 49 ของโลก และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554) 

นอกจากน้ี ความสําเร็จขององค์การหรือสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(Results-Based Management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลล้วนแต่ข้ึนอยู่กับภูมิปัญญา ความคิดความ

อ่าน และแนวปฏิบัติท่ีสร้างสรรค์ของผู้นําขององค์การ การบริหารโดยใช้หลักการการบริหารการศึกษาโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ สําหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

เป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญท่ีจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความมุ่งม่ัน ผูกพัน และความรับผิดชอบในอํานาจ

หน้าท่ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคน  ซ่ึงจะต้องมีการปฏิรูประบบการบริหารและ

การจัดการ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจัยต่าง ๆเม่ือประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยได้กําหนด

สาระเก่ียวกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การดําเนินการให้เกิดผล

ตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาเร่ิมเป็นรูปธรรมมากข้ึน เม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ และการใช้ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา เพ่ือมุ่งให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ

ชุมชนมากท่ีสุด  

ท้ังน้ีความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา

โดยท่ีผู้บริหารต้องเรียนรู้ เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา โดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 

การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน 

 

การดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งศึกษา การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความ

พิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (เสริมศักด์ิ วิสาลาภรณ์ และคณะ, 

2541) 5 ด้าน คือ 1) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 2) หลักการมีส่วนร่วม(Participation  

or Collaboration or Involvement) 3) หลักการคืน อํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน  (Return  

Power to People) 4) หลักการบริหารตนเอง (Self - managing) และ 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล  

(Check and Balance) 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

    2.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

จาก 7 โรงเรียน จํานวน 632 คน 

    2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการครูของโรงเรียนเฉพาะ

ความพิการ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จาก 7 โรงเรียน จํานวน 199 คน โดยคํานวณขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างตามตามวิธีของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยใช้สูตรการคํานวณ จากน้ันทําการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ตามสัดส่วนของ

ประชากรในแต่ละโรงเรียน 
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3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ ซ่ึงประกอบด้วย 1) เพศ ประกอบด้วย (1.1) ชาย และ (1.2) หญิง 2) ระดับการศึกษา 

ประกอบด้วย (2.1) ปริญญาตรี และ (2.2) สูงกว่าปริญญาตรี 3) ประสบการณ์ในการทํางาน ประกอบด้วย

(3.1) ต่ํากว่า 15 ปี และ (3.2) ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 

    3.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี 5 ด้าน คือ 1) หลักการ

กระจายอํานาจ  (Decentralization) 2) ห ลักการมี ส่วน ร่วม  (Participation or Collaboration or 

Involvement) 3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน  (Return Power to People) 4) 

หลักการบริหารตนเอง (Self - managing) และ 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) 

 4. เคร่ืองมือและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

         4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

         ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลสถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 4 ข้อ เป็นคําถามเก่ียวกับเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน

เป็นแบบสอบถามและตรวจสอบรายการ (Check List) 

         ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะ

ความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือมา

จาก กรกมล เพ่ิมผล จากการวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี (กรกมล 

เพ่ิมผล, 2554) 5 ด้าน คือ (1) หลักการกระจายอํานาจ (2) หลักการมีส่วนร่วม (3) หลักการคืนอํานาจจัด

การศึกษาให้ประชาชน (4) หลักการบริหารตนเอง และ (5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีข้อคําถาม 

จํานวน 35 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) (สุภาวดี  

รอตเสียงล้ํา, 2559) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี           
    

ระดับ    5    หมายถึง    มากท่ีสุด  

               ระดับ    4    หมายถึง    มาก 

                 ระดับ    3    หมายถึง    ปานกลาง 

                  ระดับ    2    หมายถึง    น้อย  

                  ระดับ    1    หมายถึง    น้อยท่ีสุด 
 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    เม่ือผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามนํา

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
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       5.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี (frequency)  

ค่าร้อยละ (percentage) 

       5.2 ข้อมูลการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้วิจัยวิเคราะห์

ข้อมูลเป็นรายด้านและรายข้อโดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) 

         5.2.1 การแปลความหมายคะแนนค่าเฉล่ียการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) มีเกณฑ์ดังน้ี  
 

   ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานมากท่ีสุด  

       ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานมาก  

       ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานปานกลาง 

       ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานน้อย 

       ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด 
 

      5.3 วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ Independent, t-test 
   

 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

    การวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตาวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อคําถามท่ี

ต้องการทราบ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  

       6.1 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ 1) หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) และ 2) หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับและ 

รายด้าน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990)  

          6.2 สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ในการบรรยาย ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และ 3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

          6.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของตัวแปรโดยการทดสอบ

ค่าทีแบบ Independent, t-test 

  

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัด

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความ
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พิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.84 

มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81.14 และมีประสบการณ์ในการทํางานต่ํากว่า 15 ปี ร้อยละ 

54.27 

2. ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ  

กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 ข้อแรก ได้แก่ ด้าน

หลักการกระจายอํานาจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ีย ด้านหลักการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล มีค่าเฉล่ีย 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความ

พิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน โดยการทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test ปรากฏผล ดังน้ี 

      3.1 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิงของโรงเรียนเฉพาะ

ความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสําคัญท่ี .05 ใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านหลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (2) ด้านหลักการ

บริหารตนเอง (3) ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่วนอีก 2 ด้านไม่แตกต่างกัน 

     3.2 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจบปริญญาตรีและจบสูงกว่าปริญญาตรี

ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อ 

การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 เม่ือพิจารณารายด้าน 

พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 ใน 2 ด้าน คือ (1) ด้านหลักการกระจายอํานาจ (2 )ด้านหลักการ

บริหารตนเอง ส่วนอีก 3 ด้านไม่แตกต่างกัน 

      3.3 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานต่ํากว่า 15 ปี

และท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา  

กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 ใน 2 ด้านคือ  

(1) ด้านหลักการบริหารตนเอง (2) ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่วนอีก 3 ด้านไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้วิจัย

อภิปรายพบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ด้านหลักการกระจายอํานาจ รองลงมาคือด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 

และด้านหลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม

สถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ได้นําหลักการบริหารจากพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ท่ีกล่าวถึงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงคือกลยุทธ์ในการปรับปรุง

การศึกษาโดยเปล่ียนอํานาจหน้าท่ีในการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการ

โรงเรียน (School Council หรือ School Board) ได้มีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน  

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดยให้เป็นไป

ตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542: 2) ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ฤทัยวรรณ หาญกล้า (2547) ได้ศึกษาการศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า (1) สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ คือ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการบริหาร

ตนเอง หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักการกระจายอํานาจ และ (2) ปัญหาการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงลําดับคือ หลักการกระจายอํานาจ หลักการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการบริหารตนเอง และหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ ปรีชา  

แก้วกอ (2559)  

2. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐาน พบว่า 

   2.1 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิงของโรงเรียนเฉพาะ

ความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการบริหารการศึกษา โดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 เน่ืองจากการเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีต้อง

ปฏิบัติงานกับนักเรียนผู้มีความพิการเป็นงานท่ีต้องอาศัยความใจเย็นและอดทนซ่ึงครูหรือบุคลากรทาง

การศึกษาเพศชายเม่ือเข้ามาทํางานในโรงเรียนคนพิการแล้วอาจผิดไปจากความคาดหวังก่อนเข้าทํางานจน

ในบางรายหงุดหงิดจนเกิดเป็นเจตคติในทางลบต่อภาระหน้าท่ีของตนเอง และเม่ือเปรียบเทียบกับครูหรือ
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บุคลากรทางการศึกษาเพศหญิงซ่ึงอาจมีความคาดหวังต่ํากว่าเพศชายแล้ว และครูหรือบุคลากรทาง

การศึกษาเพศหญิงจะมีความอดทนสูงกว่าต่อนักเรียนผู้มีความพิการจึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างกัน  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเทเลอร์ (Tayior, 1998: 103A) ได้ศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานและการมีส่วนร่วมกันตัดสินใจในระบบโรงเรียนในเมืองของรัฐจอร์เจีย โดยการเปรียบเทียบความเป็น

จริงกับความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาในเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงพบว่า

ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างความคาดหวังในการมีส่วนร่วมซ่ึงมีค่ามากกว่าความเป็นจริงในทุก

ระดับโรงเรียน 

   2.2 ความคิดเห็นของของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจบปริญญาตรีและจบสูงกว่าปริญญา

ตรีของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการ

บริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 และความคิดเห็นของของครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานต่ํากว่า 15 ปีและท่ีมีประสบการณ์ในการทํางาน

ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา

พิเศษต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 ท้ังสองปัจจัยน้ี

แตกต่างกัน เน่ืองจากเหตุผลใกล้เคียงกับปัจจัยในด้านเพศ ส่งผลให้ความคาดหวังกับความเป็นจริงแตกต่าง

กัน และปัจจัยส่วนบุคคลก็เป็นปัจจัยท่ีทําให้ความคาดหวังกับความเป็นจริงแตกต่างกัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของจุรีพร ดุกหล่ิม (2554) ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) : บทบาทของ

ผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้ปกครองเครือข่ายด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ เขตท่ีพักอาศัยและความสัมพันธ์กับ

นักเรียน กับบทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาตามขอบข่ายของงานโรงเรียนท่ีปฏิบัติจริง

และท่ีคาดหวังไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุและอาชีพกับบทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัด

การศึกษาตามขอบข่ายงานของโรงเรียนท่ีปฏิบัติจริงและท่ีคาดหวังแตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจาก

การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังน้ี 

   1.1 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านหลักการคืน

อํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน ท้ังน้ีผู้บริหารควรมีการศึกษาและให้โอกาสในการจัดทําโครงสร้างการ

บริหารโดยให้นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการกําหนดหลักสูตร

สถานศึกษาร่วมกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน และกําหนดนโยบายการดําเนินงานต่าง ๆ ของ

โรงเรียนอย่างชัดเจน ท้ังกําหนดข้อตกลงและการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างอิสระ 



 65 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 

   1.2 โรงเรียนควรเน้นการเผยแพร่และให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกับหลักการบริหารงาน

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและทํางานได้ตรงจุดประเด็นท่ีต้องการ 

   1.3 ควรเพ่ิมการทํางานกลุ่มระหว่างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานท่ีเน้นการกระจาย

อํานาจการบริหารงานอย่างแท้จริง 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

กลุ่มโรงเรียนควรร่วมกันศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา

สังกัดอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาในโอกาสต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล

หนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 2) เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครอง

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัด

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามเพศ อายุ และ

ระดับการศึกษา การวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้ปกครอง

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวน 88 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ

แบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม  

(ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จํานวน 73 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีความคาดหวังการบริหารโรงเรียน

บ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ มีความคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
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ตอนต้นท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม 

ไม่แตกต่าง 

 

คําสําคัญ: ความคาดหวัง, การบริหารโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) To study the parents’ expectation of junior 

high school students towards management of Bannongtatam (Ratchaprachanukul) school 

under the Nongtatam Subdistrict Administrative Organization Pranburi District Prachuap 

Khiri Khan Province and 2) To compare the expectation of the parents’ of junior high 

school students towards the administration of Bannongtatam (Ratchaprachanukul) school 

under the Nong Ta Tam Subdistrict Administrative Organization Pranburi District Prachuap 

Khiri Khan province classified by gender, age and education level. Research methodology 

was a survey research. The population included 88 parents of junior high school students 

at Bannongtatam (Ratchaprachanukul) School under the Nong Ta Taem Subdistrict 

Administrative Organization Pranburi District Prachuap Khiri Khan Province, Samples, 

totaling 73 parents. obtained via stratified random sampling technique. The instrument 

used for collecting the data was a 5-level rating scale questionnaire. Statistics used for 

data analysis were frequency, percentage, mean, Standard Deviation and t-test. 

The results of the research were found that: 1) The parents’ expectation of junior 

high school students towards management of Bannongtatam (Ratchaprachanukul) school 

were at the high level in overall; and 2) The parents of junior high school students with 

different sexes, ages and educational levels. Had different expectations for school 

administration in general, there is no difference. 

 

Keywords: Expectation, School Administration 

 

บทนํา 

การศึกษาเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย์ทุกคนพึงได้รับและพึงมีการศึกษาเป็นเคร่ืองมือและเป็น

กระบวนการท่ีสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าน้ัน 

ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการท่ีจะช่วยพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ปัจจัย

ด้านการศึกษาถือว่ามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาอย่างต่อเน่ืองทุกด้านให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและก้าวทันต่อความเจริญก้าวหน้าของ

โลก มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบูรณาการในการเรียน 

การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปัจจุบัน

เป็นสิทธิท่ีเด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยสอดคล้องกับความสามารถความ

ถนัดและความสนใจท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล รัฐและสังคมพึงจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนให้

พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพบรรลุถึงขีดสูงสุดในทุกด้าน ไม่ลดทอนหรือสกัดก้ันความสามารถด้านใด

ด้านหน่ึงของบุคคล โดยมีครอบครัวและสังคมให้การดูแลส่งเสริมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านสติปัญญา 

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็นคนดีมีคุณภาพควบคู่ไปกับความสามารถท่ีมีอยู่ ตลอดจนสนับสนุน

ส่งเสริมให้นําความสามารถพิเศษน้ัน ๆ ไปพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสังคมประเทศชาติในฐานะผู้นําทาง

วิชาการตามศักยภาพในด้านท่ีตนมี ในขณะเดียวกันก็ให้สามารถดําเนินชีวิตของตนเองอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข (กาญจนา ลออเลิศลักขณา วาสนา จักร์แก้ว และสิทธา พงษ์ศักด์ิ, 2559: 91) 

การจัดการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญย่ิงของประเทศ แต่การดําเนินงานมักจะพบปัญหาท่ัวไปอยู่

เสมอ ได้แก่ ปัญหาเก่ียวกับหลักสูตร อุปกรณ์การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองไม่ดี ทําให้ไม่

สามารถส่งบุตรหลานให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนได้ เน่ืองจากการบริหารการศึกษาของไทยมีพ้ืนฐานมาจาก

สถานภาพของประเทศซ่ึงเป็นประเทศท่ีกําลังพัฒนา งบประมาณของประเทศจะต้องนําไปใช้จ่ายในด้าน 

อ่ืน ๆ ด้วย จึงไม่สามารถมาทุ่มเทให้กับการศึกษาได้ตามความต้องการ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การบริหาร

การศึกษาช่วยให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมุ่งพัฒนาคนให้สมบูรณ์ในทุกด้าน 

พร้อมท้ังการบริหารการศึกษามีการตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ (สันติ บุญภิรมย์, 

2552: 18-19) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 29 

ว่าให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถ่ิน เอกชน องค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ทําให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเร่ิมมีความคาดหวัง

เก่ียวกับการศึกษาสูงข้ึน และเรียกร้องให้โรงเรียนดําเนินงานให้ดีข้ึนเพ่ือบุตรหลานของตน และมีความ

ประสงค์ให้โรงเรียนรับผิดชอบและพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียน 

จึงเปิดช่องทางให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง และ

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพ่ือปรับปรุงโรงเรียนให้ดีข้ึน ฉะน้ัน การจัดให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นส่วนสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา (กุสุมา 

เกสรสุข, 2559: 2)  

ความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ ต้องการให้ทางโรงเรียนได้มี

การอบรมส่ังสอนบุตรหลานให้เป็นท้ังคนดีและคนเก่ง ท้ังวิชาการ ทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม หรือให้

เป็นคนดีน่ันเอง การท่ีผู้ปกครองจะตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใดน้ัน ย่อมคาดหวังให้บุตร
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หลานได้รับการศึกษาท่ีดีท่ีสุด (อุไรรักษ์ ไชยนุวัติ, 2551: 3) ดังน้ัน พ่อแม่จึงจําเป็นต้องหาโรงเรียนท่ีมี

คุณภาพในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานของตนเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับวัย และฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว (ธนารักษ์ ท้วมมี, 2551: 1) 

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอนท้ังแต่ระดับ อนุบาล จนถึง ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เม่ือพิจารณา

การบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมของโรงเรียน พบว่า การบริหารโรงเรียนในบางด้านมีปัญหา 

ในภาพรวม เช่น การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งตามวุฒิ

การศึกษาและสาขาวิชา การระดมทรัพยากร การลงทุนเพ่ือการศึกษา การประสานงานเพ่ือพัฒนาเครือข่าย

การศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ฯลฯ  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ทําให้นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณภาพ 

ตลอดจนสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีไว้วางใจให้บุตรหลานเข้ามาศึกษา และม่ันใจได้

ว่าโรงเรียนจะสามารถจัดการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามท่ีต้องการ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหาร

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหาร

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีผู1วิจัยได1ใช1แนวคิดตามกรอบการบริหารสถานศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหSงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 39 

ประกอบด1วย การบริหารงานด1านการบริหารวิชาการ การบริหารงานด1านการบริหารงบประมาณ  

การบริหารงานด1านการบริหารบุคคล และการบริหารงานด1านการบริหารท่ัวไป ซ่ึงสามารถเขียนแผน 

ภาพท่ี 1 ได1ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย 

ผู1วิจัยได1ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวังของผู1ปกครองท่ีมีตSอการ

บริหารโรงเรียน เพ่ือใช1เปtนแนวทางในการสร1างแบบสอบถามแบบมาตราสSวนประมาณคSา มี 5 ระดับ ของ 

ลิเคิร*ท (Likert’s  five  rating  scale) โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบสอบถาม กำหนดประเด็นของคำถาม

ให1สอดคล1องกับวัตถุประสงค*และนิยามศัพท*ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท้ัง 4 ด1าน นำแบบสอบถามท่ีสร1างข้ึน

ขอความเห็นจากอาจารย*ท่ีปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก1ไขให1มีความถูกต1อง เหมาะสมความครอบคลุมของ

เน้ือหาและการใช1ภาษาในแบบสอบถาม จากน้ันนำเสนอผู1เช่ียวชาญ จำนวน 3 ทSาน เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการหาคSา IOC กำหนดคSา IOC ต้ังแตS 0.5 ข้ึนไป ถือได1วSามีความเท่ียงตรงเน้ือหา 

ได1คSาดัชนีความสอดคล1องต้ังแตS 0.60 -1.00 แล1วนำแบบสอบถามท่ีแก1ไขปรับปรุงแล1วไปทดลองใช1  

(Try out) กับประชากรท่ีไมSใชSกลุSมตัวอยSาง จำนวน 73 คน เพ่ือหาคSาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือ

ท่ีใช1ในการเก็บรวบรวมข1อมูลเปtนแบบสอบถาม ได1คSาความเช่ือม่ันท้ังฉบับไมSต่ำกวSา 0.70 
1. ขอบเขตของการวิจัย ในการวิจัยคร้ังน้ีเปtนการศึกษาความคาดหวังของผู1ปกครองนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีมีตSอการบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหาร

สSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ซ่ึงมีกรอบในการบริหารงาน 4 ด1าน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2542 และแก1ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 คือ (1) การ

ความคาดหวังของผู*ปกครองนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต*นท่ีมีตIอการบริหาร

โรงเรียนบ*านหนองตาแต*ม (ราชประชานุกูล)  

ใน 4 ด*าน 
 

(1) การบริหารงานด1านการบริหารวิชาการ 

(2) การบริหารงานด1านการบริหารงบประมาณ 

(3) การบริหารงานด1านการบริหารบุคคล 

(4) การบริหารงานด1านการบริหารท่ัวไป 

 

ผู*ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต*นท่ี

มีตIอการบริหารโรงเรียนบ*านหนองตาแต*ม 

(ราชประชานุกูล) 
 

1. เพศ โดยจำแนกออกเปtน 

   -  ชาย 

   -  หญิง 

2. อายุ โดยจำแนกออกเปtน 

    - อายุต่ำกวSา 30 ปf 

    - อายุ 30 ข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา โดยจำแนกออกเปtน 

    - ต่ำกวSามัธยมศึกษาปfท่ี 3 

    - มากกวSามัธยมศึกษาปfท่ี 3 
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บริหารงานด1านการบริหารวิชาการ (2) การบริหารงานด1านการบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงานด1าน

การบริหารบุคคล และ (4) การบริหารงานด1านการบริหารท่ัวไป 

 2. ประชากรท่ีใช*ในการวิจัย ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม 

(ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ*  

จำนวน 88 คน 

3. ขอบเขตด*านตัวแปรท่ีใช*ในการวิจัย 

     3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได1แกS สถานภาพของผู1ปกครองนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต1นโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) จำแนกเปtน 1) เพศ โดยจำแนกออกเปtน 

(1.1) ชาย และ (1.2) หญิง 2) อายุ โดยจำแนกเปtน (2.1) อายุต่ำกวSา 30 ปf (2.2) อายุ 30 ปf ข้ึนไป  

และ 3) ระดับการศึกษา โดยจำแนกเปtน (3.1) ต่ำกวSามัธยมศึกษาปfท่ี 3 และ (3.2) สูงกวSามัธยมศึกษาปfท่ี 3 

    3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได1แกS  ความคาดหวังของผู1ปกครองนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีมีตSอการบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหาร

สSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ท่ีมีตSอการบริหารการศึกษา ซ่ึงการบริหาร

การศึกษาสามารถจำแนกได1 4 ด1าน ดังน้ี 1) การบริหารงานด1านการบริหารวิชาการ 2) การบริหารงานด1าน

การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานด1านการบริหารบุคคล และ 4) การบริหารงานด1านการบริหาร

ท่ัวไป 

  

ผลการวิจัย 

จากการวิจัยความคาดหวังของผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีมีตSอการบริหารโรงเรียน

บ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ* ผลการวิจัยได1ดังน้ี 

1. ผู1ตอบแบบสอบถามสSวนใหญSเปtนเพศหญิง จำนวน 62 คน คิดเปtนร1อยละ 84.93 มีอายุ 30 ปf

ข้ึนไป จำนวน 51 คนคิดเปtนร1อยละ 69.90 และมีการศึกษาระดับมากกวSามัธยมศึกษาช้ันปfท่ี 3 จำนวน  

56 คน คิดเปtนร1อยละ 76.70 

2. ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีเปtนกลุSมตัวอยSาง มีความคาดหวังตSอการบริหาร

โรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ในภาพรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด1านสรุปได1ดังน้ี 

   2.1 ด1านการบริหารวิชาการ พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนท่ีเปtนกลุSมตัวอยSางมีความคาดหวังตSอ 

การบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม 

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ด1านการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวม อยูSในระดับมาก 

   2.2 ด1านการบริหารงบประมาณ พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนท่ีเปtนกลุSมตัวอยSางมีความคาดหวังตSอ

การบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม 

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ด1านการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวม อยูSในระดับมาก  



 73 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 

   2.3 ด1านการบริหารงานบุคคล พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนท่ีเปtนกลุSมตัวอยSางมีความคาดหวังตSอ

การบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม 

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ด1านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวม อยูSในระดับมาก 

   2.4 ด1านการบริหารท่ัวไป พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนท่ีเปtนกลุSมตัวอยSางมีความคาดหวังตSอ 

การบริหารโรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม 

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ* ด1านการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมอยูSในระดับมาก  

3. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีมีตSอการบริหาร

โรงเรียนบ1านหนองตาแต1ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค*การบริหารสSวนตำบลหนองตาแต1ม อำเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ* จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ดังน้ี 

   3.1 ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1น ท่ีเปtนเพศชาย กับ เพศหญิง มีความคาดหวังตSอ

การบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไมSแตกตSางกัน ซ่ึงไมSเปtนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว1 และเม่ือพิจารณาในแตSละ

ด1าน พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1น ท่ีเปtนเพศชาย กับ เพศหญิง มีความคาดหวังตSอการ

บริหารโรงเรียน ไมSแตกตSางกันทุกด1าน 

   3.2 ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1นท่ีมีอายุต่ำกวSา 30 ปf กับ ผู1ปกครองท่ีมีอายุต้ังแตS 

30 ปfข้ึนไป มีความคาดหวังตSอการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไมSแตกตSางกัน แตSเม่ือพิจารณาในแตSละด1าน 

พบวSา ด1านการบริหารท่ัวไป ผู1ปกครองมีความคาดหวังแตกตSางกันอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับจุด .05 

โดยท่ีผู1ปกครองท่ีมีอายุต่ำกวSา 30 ปfมีความคาดหวังน1อยกวSาผู1ปกครองท่ีมีอายุ 30 ปfข้ึนไป สำหรับด1านท่ี

เหลือผู1ปกครองนักเรียน มีความคาดหวังไมSแตกตSางกัน 

   3.3 ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต1น ท่ีมีการศึกษาน1อยกวSามัธยมศึกษาช้ันปfท่ี 3  

กับมากกวSามัธยมศึกษาช้ันปfท่ี 3 มีความคาดหวังตSอการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไมSแตกตSางกัน  

ซ่ึงไมSเปtนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว1 และเม่ือพิจารณาในแตSละด1าน พบวSา ผู1ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต1น ท่ีมีการศึกษาน1อยกวSามัธยมศึกษาช้ันปfท่ี 3 กับ มากกวSามัธยมศึกษาช้ันปfท่ี 3 มีความคาดหวังตSอ

การบริหารโรงเรียน ไมSแตกตSางกันทุกด1าน ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัย ได1ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อ 

                การบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

                หนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามเพศ 
 

ข้อท่ี 
ความคาดหวังต่อ 

การจัดการศึกษา 

ชาย (n= 11) หญิง (n= 62) 
t P 

x" S.D. x" S.D. 

1 ด้านการบริหารวิชาการ 3.67 0.68 3.73 0.64 -0.25 .801 

2 ด้านการบริหารงบประมาณ 3.95 0.76 3.88 0.69 0.34 .772 

3 ด้านการบริหารงานบุคคล 4.05 0.73 3.92 0.64 0.57 .563 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ข้อท่ี 
ความคาดหวังต่อ 

การจัดการศึกษา 

ชาย (n= 11) หญิง (n= 62) 
t P 

x" S.D. x" S.D. 

4 ด้านการบริหารท่ัวไป 3.90 0.82 3.77 0.63 0.62 .543 

รวม 3.89 0.71 3.82 0.61 0.34 .732 

* P < 0.05 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีเป็นเพศชาย กับเพศหญิง  

มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และ

เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีเป็นเพศชาย กับเพศหญิง  

มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อ 

               การบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

               หนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามอายุ 
 

ข้อท่ี 
ความคาดหวังต่อ 

การจัดการศึกษา 

ต่ํากว่า 30 ปี 

(n= 22) 

30 ปีข้ึนไป 

(n=51) t P 

x" S.D. x" S.D. 

1 ด้านการบริหารวิชาการ 3.55 0.73 3.79 0.59 -1.45 .152 

2 ด้านการบริหารงบประมาณ 3.69 0.75 3.97 0.66 -1.62 .114 

3 ด้านการบริหารงานบุคคล 4.03 0.58 3.51 0.65 -1.79 .823 

4 ด้านการบริหารท่ัวไป 3.51 0.65 3.90 0.63 -2.39* .025 

รวม 3.61 0.69 3.93 0.57 -.198 .051 

* P < 0.05 

 

 จากตารางท่ี  2 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ี มีอายุ ต่ํากว่า 30 ปี   

กับ ผู้ปกครองท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการบริหารท่ัวไป ผู้ปกครองมี

ความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับจุด .05 โดยท่ีผู้ปกครองท่ีมีอายุต่ํากว่า 30 ปี 

มีความคาดหวังน้อยกว่าผู้ปกครองท่ีมีอายุ 30 ปีข้ึนไป สําหรับด้านท่ีเหลือผู้ปกครองนักเรียน มีความ

คาดหวังไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อ 

                การบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

                หนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ข้อท่ี 
ความคาดหวังต่อ 

การจัดการศึกษา 

น้อยกว่า

มัธยมศึกษา 

ช้ันปีท่ี 3 (n= 17) 

มากกว่า

มัธยมศึกษา 

ช้ันปีท่ี 3 (n=56) 
t P 

x" S.D. x" S.D. 

1 ด้านการบริหารวิชาการ 3.71 0.65 3.72 0.64 -0.04 .971 

2 ด้านการบริหารงบประมาณ 3.90 0.62 3.88 0.72 0.11 .912 

3 ด้านการบริหารงานบุคคล 3.92 0.65 3.95 0.66 -0.17 .872 

4 ด้านการบริหารท่ัวไป 3.75 0.66 3.80 0.80 -0.28 .784 

รวม 3.82 0.61 3.84 0.63 -0.09 .921 

* P < 0.05 

 จากตาราง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีการศึกษาน้อยกว่ามัธยมศึกษาช้ัน

ปีท่ี 3 กับ มากกว่ามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น ท่ีมีการศึกษาน้อยกว่ามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับ มากกว่ามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 มีความคาดหวังต่อ

การบริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 

อภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการ

บริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลดังน้ี 

 1. ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้าน

หนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณภาพตามท่ีต้องการได้ คือ ครูซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง 2 ส่วน ได้แก่ คุณภาพของตัวครูและ

คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลของครูครูท่ีดีต้องมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตา

และเอาใจใส่ลูกศิษย์เป็นแบบอย่างท่ีดีของลูกศิษย์หม่ันพัฒนาตนเอง เข้ากับผู้ปกครองและชุมชนได้ดีและส่ิง

สําคัญท่ีสุดคือ ครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (ถ่ายทอดความรู้และต่อยอดความรู้ให้

ผู้เรียนได้) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับประโยชน์ท่ีจะเกิดกับลูกศิษย์เป็นอันดับแรกครูต้องมี
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ความเช่ือว่า “เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้” จึงจะสามารถพัฒนา

กิจกรรมวิธีการ ตลอดจนส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสอนเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการ

จัดการเรียนรู้ของครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูมีอาชีพ

ต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หม่ันปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามอย่างสม่ําเสมอ และต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการ

ดํารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์อย่างย่ังยืน พร้อมท่ีจะเจริญเติบโตท่ามกลางความ

เปล่ียนแปลงท้ังด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาและเป็นท่ียอมรับของสังคมและประเทศชาติ

ในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554: 5-6) ซ่ึงขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552: 9-37) มี 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงาน

งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานท่ัวไป 

นอกจากน้ันผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชา เรียงสา (2561: 67-68) วิจัยเร่ืองความ

คาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการวิเคราะห์ความความคาดหวังของผู้ปกครอง

นักเรียนท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแต่

ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการ

บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานท่ัวไป และด้านการบริหารงาน

วิชาการ และจิรภา มุสิกา (2559: 61-62) วิจัยเร่ืองความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเฮงฮ้ัว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครอง

ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฮงฮ้ัว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

เรียงลําดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการ

บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงบประมาณ ตามลําดับ รวมท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ 

บุญแน่น (2559: 71-72) วิจัยเร่ืองความคาดหวังของผู้ปกครองทีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสฤษดิ

เดช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของ

ผู้ปกครองทีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน 

การบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานท่ัวไป และด้านการบริหาร 

งานบุคคล 

 2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหาร

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
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   2.1 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้าน

หนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามเพศโดยภาพรวมไม่แตกต่าง แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น ท้ังเพศชาย และเพศหญิง มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุ

กูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ ปวีณา เประกันยา (2559: 43-45) วิจัยเร่ืองความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ผลการวิจัยพบว่า ผลเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเลิศ

ปัญญา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จําแนกตามเพศ พบว่า รายด้านและ

โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

   2.2 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้าน

หนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามกลุ่มอายุ ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีอายุต่ํากว่า 30 ปี กับ 

ผู้ปกครองท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป ท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณา

รายละเอียดตามรายด้านพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีอายุต่ํากว่า 

30 ปี กับ ผู้ปกครองท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป ท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียน ด้านการบริหารท่ัวไป แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีอายุต่ํากว่า 

30 ปี กับ ผู้ปกครองท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 

(ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่มีความคาดหวังต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันในด้าน

การบริหารท่ัวไป ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัย ณัชชา เรียงสา (2561: 67-68) วิจัยเร่ืองความคาดหวังของ

ผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีต่อ 

การบริหารโรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง อายุต่างกัน มีความคาดหวังด้านการบริหารงานวิชาการมีความ

คาดหวังท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

   2.3 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนบ้าน

หนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่าง แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีการศึกษาน้อยกว่ามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับ มากกว่ามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 มีความ

คาดหวังต่อการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง

ตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ กุสุมา  



 78 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 1 January - April 2022 

เกษรสุข (2559: 75-77) วิจัยเร่ืองความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างความคาดหวังของ

ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจําแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีระดับ

การศึกษา ต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน 

ท่ีเรียนช้า เป็นประจํา และมีการใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอน 

 2. ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการกระจายทรัพยากรอย่างท่ัวถึง และควรมี

ความโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณ 

 3. ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดครูเข้าสอนอย่างเหมาะสมกับคุณวุฒิ 

ครูผู้สอนควรส่ือสารกับผู้ปกครองทราบโดยตรงเป็นระยะ ๆ  

 4. ด้านการบริหารท่ัวไป ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม และควรมีการจัดการจราจรท่ีดีภายในโรงเรียนในการรับส่งนักเรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี และขนาดของโรงเรียน การวิจัยคร้ัง

น้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียน 

ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563  จํานวน 134 คน โดยผู้วิจัยได้หาขนาดตัวอย่างจากการเปิดตาราง

สําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan  และได้ทําการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (x") และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation: S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent 

  ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา

แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (x"= 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศร่วมกัน (x"= 4.10) รองลงมาคือ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (x"= 4.06)  

และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (x"= 4.00)  2) ผลการเปรียบเทียบความเป็น
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหน่งหน้าท่ี พบว่า 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด 

ยกเว้นจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณา

รายด้าน พบว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการคิดอย่างเป็นระบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05  ส่วนด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ การมีแบบแผนความคิด และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมแตกต่าง

กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

คําสําคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้, โรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2, สังกัด 

             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study and compare the learning organization 

of schools in the Sikhoraphum Integrated Educational Institution Administration Network 2 

under the Surin Primary Educational Service Area Office 1, classified by educational 

qualifications, position and school size. This research is a quantitative research. The 

samples used in this research were 134 school administrators and school teachers in the 

Sikhoraphum Integrated School Management Network 2 under the Surin Primary 

Educational Service Area Office 1, academic year 2020. The researcher determined the 

sample size. By opening a ready-made table of Krejcie & Morgan and sampling with a 

simple random sampling method. The research tool was a questionnaire. The statistics 

used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean (x"), and standard 

deviation (S.D.), independent t-test. 

The results of the research were found that: 1) the learning organization of schools 

in the Sikhoraphum Integrated School Management Network 2 under the Surin Primary 

Educational Service Area Office 1 as a whole was at a high level (x"= 4.05). When 

considering each aspect, it was found that it was at a high level in every aspect. The 

aspect with the highest mean was building a shared vision (x"= 4.10), followed by being a 

well-rounded person (x"= 4.06) and the aspect with the lowest mean was learning as a 

team (x"= 4.00) 2) Comparison of the learning organization of schools in the Sikhoraphum 

Integrated School Management Network 2 under the Surin Primary Education Service Area 
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Office 1, classified by educational qualifications. and position, it was found that overall 

and each aspect was significantly different at the .05 level, which was in accordance with 

the given assumptions. Except classified by school size, it was found that the overall 

difference was not statistically significant. and when considering each aspect, it was found 

that creating a common vision and systematic thinking the difference was statistically 

significant at the .05 level. having a conceptual plan and learning together as a team were 

not statistically different. 

 

Keywords: Learning organization, Sikhoraphum Integrated School Management Network 2,  

                Surin Primary Educational Service Area Office 1 

 

บทนํา 

การศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมและพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามท้ังทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม ความดีงามในจิตใจ มีความสามารถท่ีจะทํางาน และคิด

วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ประกอบอาชีพได้ มีวิถีชีวิตกลมกลืนธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และสามารถ

ปรับตนได้ในสังคมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2551)   

จากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกท่ีไม่เคยหยุดน่ิงซ่ึงเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์และการ

พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ รอบตัว ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการ

เปล่ียนแปลงและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีการ

นําแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาปรับใช้กับองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร แนวความคิดหน่ึงท่ีมีการนํามาใช้เพ่ือการพัฒนาองค์กร โดยการ

พัฒนาจากบุคลากรซ่ึงถือเป็นส่วนท่ีสําคัญท่ีสุดในองค์กร คือ แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) (เป่ียมพงศ์ นุ้ยบ้านด่าน, 2553: 13-17) 

 องค์กรแห่งการเรียน รู้ (learning organization) เป็นแนวคิดท่ี เติบโตมาจากกระแสการ

เปล่ียนแปลง เร่ืองการเรียนรู้องค์กรและการจัดการ การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นแนวโน้มใหม่ท่ีได้รับความ

สนใจเป็นอย่างสูง ในแวดวงวิชาการและการบริหารจัดการ ท่ี มุ่งท้ังปรับเปล่ียนและพัฒนาองค์กร  

โดยเน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน โดยสร้างจากคนข้างในองค์กรท่ีอยู่กับปัญหาซ่ึงจะต้องเรียนรู้ทางแก้ไขปัญหา  

เพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีคุ้มค่า เรียนรู้เป็นทีม ให้ประโยชน์ท้ังบุคคล ทีม และองค์กรไปในตัว คิดและทําส่ิง

ใหม่ท่ีแตกต่างและดีกว่าเดิม เป็นการพัฒนาเจตคติค่านิยม นอกเหนือจากทักษะฝีมือและผลสัมฤทธ์ิตาม

เป้าหมาย  แนวทางการพัฒนาเช่นน้ีจะผูกโยงระบบเข้ากับปรัชญาและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยจะ
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พัฒนาการเรียนรู้ได้ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเรียนรู้แบบเงียบ ๆ อาจให้ผลสําเร็จท่ีแท้จริง

แก่องค์กรได้มากกว่ามีคนมาสอนส่ัง (วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, 2544: 4)  

  โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศชาติอย่างย่ิง  

ซ่ึงเป็นองค์กรให้บูรณาการท่ีผูกพันกับเร่ืองของการสอนและการเรียนรู้เป็นหลัก เป้าหมายสุดท้ายของ

โรงเรียนก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ัน ในบรรดาองค์กรประเภทต่าง ๆ เหล่าน้ัน โรงเรียนจึงควรเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์กรประเภทใด ๆ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548: 5)  

 การดําเนินการของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ซ่ึงมีโรงเรียนในเครือข่าย จํานวน 21 โรงเรียน 

พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลาย ๆ ด้าน ยังไม่ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร 

เน่ืองจากการบริหารงานท่ีผ่านมาประสบปัญหาและข้อจํากัดในการปฎิบัติงานเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่วนใหญ่

เกิดจากการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีใช้อํานาจหน้าท่ีตัดสินใจเพียงลําพัง ขาดการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร จึงทําให้เกิดปัญหาด้านบรรยากาศในการทํางาน คือต่างคนต่างอยู่ ต่างคน

ต่างคิดต่างคนต่างทํา บุคลากรบางส่วนไม่มีความสนใจในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ ไม่ขนขวานเรียนรู้ในเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึน ยังยึดติดกับความคิดเดิม ๆ ทํางานในแบบเดิม ๆ ของตนเอง ไม่ยอมรับฟังในความคิด

เห็นของบุคคลรุ่นใหม่ ขาดการคิดท่ีเป็นระบบ รวมท้ังปัญหาด้านการวางแผนและกระบวนการพัฒนา

บุคลากรซ่ึงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ นายพิรุณ   

ภูเขียว ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1) ซ่ึงอาจเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาในการบริหารงานบุคคลและพฤติกรรม 

การบริหารงานท่ีไม่พึงพอใจต่อบุคลากรในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ี

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการเสริมแรงจูงใจให้ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา  

มีความอบอุ่น มีขวัญกําลังใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างมีความสุข ดังน้ัน ผู้ศึกษา

ค้นคว้าจึงคิดว่า การแก้ไขปัญหาระยะยาวในปัญหาดังกล่าวของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา

แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 น่ันคือ โรงเรียน

ควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในองค์กรและนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้ 

ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 

ดังน้ัน ผู้ศึกษาค้นคว้าสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเปรียบเทียบ

ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา 

แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา

แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตาม 

วุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี และขนาดของโรงเรียน 

 

การดําเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียน 

ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 21 โรงเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 21 คน และครู 183 คน 

รวม 204 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, 2563) ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

คร้ังน้ี กําหนดขนาดตัวอย่างด้วยตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 

607-610) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เพ่ือหาสัดส่วนแต่ละโรงเรียน 

ได้ตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 14 คน ตัวอย่างท่ีเป็นครู จํานวน 120 คน รวมจํานวน

ตัวอย่าง 134 คน 

2. ตัวแปรท่ีวิจัย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง

หน้าท่ี และขนาดของโรงเรียน ตัวแปรตาม ได้แก่ การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่าย

ศีขรภูมิ 2 มี 5 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้  ด้านการมีแบบแผนความคิด 

ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอน ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ลิเคิร์ท (Likert) โดยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์

ของงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนํามาวิเคราะห์  

โดยครอบคลุมแนวคิด 5 ด้าน พ้ืนฐานความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของปีเตอร์ เอ็ม เซ็งก้ี (Peter M. 

Senge, 1990: 60) ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการสร้างวิสัยทัศน์

ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงดัดแปลงจากเคร่ืองมือวิจัย

ของกฤษฎา ชาญรบ (2556) และทองเพียร เตยหอม (2562) เพ่ือนํามาประยุกต์เป็นแบบสอบถามในการ

เก็บข้อมูล นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นําแบบสอบถามท่ีไปทดลองใช้ 

(Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน นําข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง

ใช้ (Try Out) มาหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน 

(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
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ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เท่ากับ 0.98 นําแบบสอบถามไปทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพ่ือทดสอบสมติฐานในการ

เปรียบเทียบสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน การดํารงตําแหน่ง และขนาดของ

โรงเรียน โดยใช้ t-test แบบ Independent  

 

ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 1  โดยภาพรวม ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่าย 

               บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

               สุรินทร์ เขต 1  โดยภาพรวม และรายด้าน 
 

          องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระดับการปฏิบัติงานร่วมกัน 

𝐱" S.D. ความหมาย อันดับ 

1.  ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ 4.06 0.60 มาก 2 

2.  ด้านการมีแบบแผนความคิด 4.02 0.61 มาก 4 

3.  ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.10 0.60 มาก 1 

4.  ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 4.00 0.63 มาก 5 

5.  ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 4.05 0.66 มาก 3 

รวม 1.05 0.62 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา

แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมมีการ

ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ในระดับมาก (x"= 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (x"= 4.10) รองลงมาคือ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (x"= 4.06) และด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (x"= 4.00)   
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 วัตถุประสงค์ท่ี 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี และ ขนาดของโรงเรียน ดังตารางท่ี 2-4 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา 

              แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

               จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

        องค์กรแห่งการเรียนรู้   

                        วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 

(n = 106) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

(n = 28) t Sig. 

𝐱" S.D. 𝐱" S.D. 

1. ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ 4.00 0.60 4.30 0.62 2.286 .024 

2. ด้านการมีแบบแผนความคิด 3.95 0.60 4.30 0.58 2.667 .009 

3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.02 0.60 4.36 0.52 2.672 .008 

4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3.94 0.62 4.26 0.58 2.496 .014 

5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 3.97 0.67 4.33 0.57 2.609 .010 

รวม 3.97 0.62 4.31 0.57 2.758 .007 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  

 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหาร

สถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด โดยบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า มีองค์การแห่ง

การเรียนรู้มากกว่าบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา 

               แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

               จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี  
 

       องค์กรแห่งการเรียนรู้   

                          ตําแหน่งหน้าท่ี 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

(n = 14) 

ครู 

(n = 120) t Sig. 

𝐱" S.D. 𝐱" S.D. 

1. ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ 4.68 0.28 3.99 0.60 4.151 .000 

2. ด้านการมีแบบแผนความคิด 4.58 0.33 3.95 0.61 3.781 .000 

3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.65 0.26 4.03 0.60 3.830 .000 

4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 4.65 0.38 3.93 0.61 4.333 .000 

5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 4.79 0.24 3.96 0.64 4.747 .000 

รวม 4.67 0.30 3.97 0.61 4.554 .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหาร

สถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด โดยบุคลากรท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์การแห่ง

การเรียนรู้มากกว่าบุคลากรท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีเป็นครู 

 

ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา 

               แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1   

               จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

       องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

              ขนาดของโรงเรียน 

t Sig. 
ขนาดเล็ก 

(n = 24) 

ขนากลาง 

(n = 110) 

𝐱" S.D. 𝐱" S.D. 

1. ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ 4.90 .60 4.10 .62 1.446 .150 

2. ด้านการมีแบบแผนความคิด 3.90 .57 4.05 .62 1.109 .269 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

    ขนาดของโรงเรียน 

t Sig. 
ขนาดเล็ก 

(n = 24) 

ขนากลาง 

(n = 110) 

𝐱" S.D. 𝐱" S.D. 

3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3.80 .48 4.16 .61 2.767 .006 

4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3.86 .54 4.04 .64 1.252 .213 

5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 3.80 .63 4.10 .66 2.006 .047 

รวม 3.85 .56 4.09 .63 1.845 .067 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหาร

สถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือพิจารณา 

รายด้าน พบว่า ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนความคิด และด้านการเรียนรู้

ร่วมกันเป็นทีม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 

2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ 

ศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก ซ่ึงจากการแยกผลการศึกษาในแต่ละด้าน พบว่า 

   1.1 ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหาร

สถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูมีการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูลและหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ต่อตัวตนเอง

และต่อสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ก้าวไปสู่

จุดมุ่งมายและความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ และผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยข้อมูล

ใหม่ ๆ กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษยมาศ  
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สิทธิพันธ์ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอท่า

ใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านความรอบรู้แห่งตนโดย

รวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตราท่ี 52 และ

มาตราท่ี 53 ท่ีส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ให้มีองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพในกํากับ

ของกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ อีกท้ังได้กําหนดให้บุคลากรมีการพัฒนา

ตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองเพ่ือให้เท่าทันต่อ

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมร สายใจ (2556) ได้ศึกษา

เปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสระแก้ว สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรอบรู้แห่งตน อยู่ในระดับมาก 

   1.2 ด้านการมีแบบแผนความคิด ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่าย

บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  

เขต 1 ด้านการมีแบบแผนความคิดโดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก  

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการสร้างค่านิยมส่วนตัวให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของ

สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมการจัดกิจกรรมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและหาข้อสรุป

ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานน้ัน และผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการเปล่ียนแปลงตนเองให้ทันกับ 

การเปล่ียนแปลงของโลกพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขององค์กรอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

บุษยมาศ สิทธิพันธ์ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการมีแบบแผน

ความคิด  โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากครูมีหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติงานท้ังด้านการจัดการเรียนการสอนและงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายนอกจากการสอน และ

ประสบกับปัญหาในการปฏิบัติงานดังน้ันครูจึงต้องศึกษาข้อมูล หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา  

   1.3 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดย ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่าย

บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  

ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก  

ผู้บริหาสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีความผูกพันต่อสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

มีการนําเทคโนโลยีเข้ามีส่วนช่วยในการทํางานเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว และผู้บริหารสถานศึกษา  

ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานจนได้รับความภาคภูมิใจท้ังต่อตนเองและองค์กร ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ บุษยมาศ  สิทธิพันธ์ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
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เขต 17 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก

การดําเนินการของโรงเรียนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตราท่ี 39 และมาตราท่ี 40 ได้กระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง 

   1.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่าย

บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  

ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีแล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้บุคลากรในองค์กรเกิด

การทํางานร่วมกันเป็นทีม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูนําความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปทดลองจัด

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกัน

และกัน ท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการทํางานร่วมกันเป็น

ทีมอย่างเข้มแข็ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษยมาศ  สิทธิพันธ์ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองความเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการเรียนรู้เป็นทีม อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนจัดให้มี

การประชุมเพ่ือให้มีการปรึกษาร่วมกันก่อนการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้และความสามารถของ

ตนเองร่วมกัน 

   1.5 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของของโรงเรียนในเครือข่าย

บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของงาน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใช้ข้อมูลและเหตุผลในการตัดสินปัญหา และผู้บริหารสถานศึกษา

สนับสนุนให้ครูระดมสมองเพ่ือเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนางาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษยมาศ  

สิทธิพันธ์ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอท่า

ใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  

โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการทํางานของครูมีลักษณะเป็น

งานประจําจึงทําให้มีความรอบรู้สามารถจัดความสําคัญและลําดับข้ันตอนในการทํางานได้อย่างเป็นระบบ 

มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบงาน  

2. การเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา

แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามวุฒิ
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การศึกษา และตําแหน่งหน้าท่ี พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

   2.1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา การเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน

เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด โดยบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า  

มีองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก  

การศึกษาทําให้คนมีความรู้ มีความสามารถ มีความเจริญงอกงามท้ังทางสติปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม 

ทําให้เป็นคนฉลาด มีเหตุมีผล คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและรู้จักวิธีแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและ

พัฒนาการงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร ไหลไพบูลย์ (2554: 86-91) ได้ทําการศึกษาองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

โดยการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์จําแนกตาม 

วุฒิการศึกษา ด้วยค่าน้ําหนักความแตกต่าง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยรวม

แตกต่างกันอยู่ในระดับน้อย 

   2.2 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี การเปรียบเทียบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่าย

บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด โดยบุคลากรท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์การแห่ง

การเรียนรู้มากกว่าบุคลากรท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีเป็นครู ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าท่ี

บริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ดูแล เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 

งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน บุญนา (2559) 

ได้ทําการวิจัยเร่ืองลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามตําแหน่ง โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความคิดเชิงลึกและมุมมองท่ี

กว้างไกลมากกว่าในเร่ืองขององค์กรแห่งการเรียนรู้ซ่ึงผู้บริหารมีการวางแผนงานเพ่ือให้องค์กรมีความ

เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

   2.3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน การเปรียบเทียบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน

เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ี

อาจเน่ืองมาจาก ภาระหน้าท่ีงานท่ีต้องรับผิดชอบของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นไปในรูปแบบ

เดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน บุญนา (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองลักษณะความเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาด
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สถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาทุกแห่งใน

ปัจจุบันมีการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีสะดวกรวดเร็วมากข้ึน มีการจัดการอบรมสัมมนาบ่อยคร้ังเพ่ือเป็นการ

พัฒนาบุคลากรให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ ผู้วิจัยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้าน ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดสอง

อันดับสุดท้ายของแต่ละด้านมาเป็นข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

    1.1 ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดคือผู้บริหารสถานศึกษาและครูนําผลการ

ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมมาอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และในการปฏิบัติงานแต่ละคร้ัง 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการศึกษางานในลักษณะรวมเป็นองค์รวมและแยกส่วนได้อย่างชัดเจน ดังน้ัน 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรนําผลการประชุมสัมมนา การฝึกอบรม มาอภิปรายแสดงความคิดเห็น

ร่วมกัน และในการปฏิบัติงานแต่ละคร้ัง ควรมีการศึกษางานในลักษณะเป็นองค์รวมและแยกส่วนได้อย่าง

ชัดเจน 

    1.2 ด้านการมีแบบแผนความคิด ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูคิด

ทบทวนและพิจารณาไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจอยู่เสมอ และผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีวิธีการ

ดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านความคิด ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรคิด

ทบทวนและพิจารณาไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจอยู่เสมอ และควรมีวิธีการดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

และมีการพัฒนาทางด้านความคิดมากย่ิงข้ึน 

    1.3 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีส่วน

ร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีส่วนร่วมในการสร้าง

วิสัยทัศน์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษา และควรมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน 

    1.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ 

มีวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้และคําแนะนํากับคณะครู 

อยู่เสมอ และผู้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการโดยการเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้และมี

การจัดแสดงผลงานทางวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน

ให้มีวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ สนับสนุนให้มีการจัด

แสดงผลงานทางวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน โดยการเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้และคําแนะนํา

กับคณะครูอยู่เสมอ 

    1.5 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมี

ความสามารถในการเป็นวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในส่ิงท่ีตนเองถนัดให้บุคคลอ่ืน ๆ ได้เรียนรู้และ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ และผู้บริหารสถานศึกษาและครู นําความสําเร็จและ
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ความผิดพลาดของบุคคลอ่ืนมาเป็นบทเรียนในการทํางานของตนเอง ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควร

มีความสามารถในการเป็นวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในส่ิงท่ีตนเองถนัดให้บุคคลอ่ืนๆได้เรียนรู้และ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้  และควรนําความสําเร็จหรือความผิดพลาดของบุคคล

อ่ืนมาเป็นบทเรียนในการทํางานของตนเองเพ่ือก่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 396 คน กลุ่มตัวอย่าง

ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วย 196 คน วิธีดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ๆ ได้แก่ (1) ศึกษาปัญหา 

การวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (4) การเขียนรายงานการ

วิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์

ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) และหากพบว่า มีความแตกต่างกัน จะทําการทดสอบความต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห์

เปรียบเทียบการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามตําแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

และ 3) ผลการเปรียบเทียบโดยจําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านการรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 

คําสําคัญ: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, ความเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 

             ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ABSTRACT 

This research had the objectives to study and compare the implementation of the 

student support system of schools in the Secondary Educational Service Area Office 18 

This research was a survey research. The population consisted of 396 people who were 

the school director and responsible teachers operate the school's student support system 

under the Office of the Secondary Educational Service Area office 18 and sample was 196 

people who were selected by Stratified Random Sampling. Methods of conducting 

research consist of 4 steps: (1) study research problems (2) research design (3) data 

collection and analysis data (4). write research paper. The statistics used for data analysis 

were: Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-test 

and One Way ANOVA. 

 The results of the research were found that: 1) Implementation of the school's 

student support system for the school which under the Secondary Educational Service 

Area Office 18 was at high level both in total and every aspects. 2) The results of 

comparative analysis of the performance of the student support system for schools under 

the Secondary Educational Service Area Office 18, classified by position of educational 

personnel, there were no differences in overall and every aspects. and 3) The results of 

comparisons classified by overall school size were not different but in knowing how to 

know each student individually aspect, was different statistically significant at .05. 

 

Keywords: The student support system, The opinion of the school director and implementation 

                  teacher 

 

บทนํา 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกรมสุขภาพจิต  

ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว และให้ความสําคัญ ท่ีจะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้มี

กระบวนการทํางานท่ีเป็นระบบ มีความชัดเจน มีการประสานงานความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องท้ังในและ

นอกโรงเรียน รวมท้ังวิธีการ กิจกรรมและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะ

ส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จในแนวคิดหลักการดําเนินงานดังน้ี มนุษย์ทุกคนมี

ศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากแต่ละ

คนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังน้ัน การยึดนักเรียนเป็นส่ิงสําคัญในการพัฒนาเพ่ือดูแลช่วยเหลือท้ังด้านการ
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ป้องกัน  การแก้ไขปัญหาหรือการส่งเสริม จึงเป็นส่ิงจําเป็นความสําเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม  

ท้ังการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทําของทุกคนท่ีส่วนเก่ียวข้อง (กรมสามัญศึกษา, 2544: 3) 

สํานักงานวัฒนธรรมเขตบางปะกอก ได้ทําการศึกษาค้นคว้า สํารวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมเด็ก

และเยาวชน เขตบางปะกอก ประจําปี 2555 ในมิติวัฒนธรรม 4 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านส่ือ  

ด้านศาสนา และด้านเศรษฐกิจ พบว่า เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสําคัญกับเครือญาติ  ไม่มีเวลาให้กันและ

กัน ปริมาณการใช้ส่ือออนไลน์ส่ือสารซ่ึงกันและกัน รวมไปถึง กิจกรรมเข้าวัด โบสถ์ มัสยิด ร่วมกันระหว่าง

คนในครอบครัวมีน้อย ส่วนด้านส่ือ ไม่นิยมการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ขาดปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมจิตอาสาและการ

มีส่วนร่วมคิดเห็นทางการเมืองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ สําหรับด้านศาสนาไม่เคร่งในศาสนาท่ีตนเองนับ

ถือ เพราะคิดว่าการเป็นคนดีไม่จําเป็นต้องมีศาสนา ส่วนด้านพิธีกรรมทางศาสนาไม่มีความน่าสนใจทําให้ไม่

อยากเข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนเร่ืองความเข้าใจในความหมายหรือแก่นแท้พิธีกรรมทางศาสนามีน้อย ส่วนใน

ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาท่ีพบคือ ขาดระเบียบวินัยการใช้จ่ายเงิน ไม่มีการทําบัญชีรับจ่าย ท่ีสําคัญยังพบว่า มี

รายจ่ายมากกว่ารายรับ รวมท้ัง ยังมีพฤติกรรมไปโรงเรียนสายเป็นประจําทําให้สะสมพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค์ การศึกษาคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาหลายประการ ประการแรกข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สานักงานวัฒนธรรมเขตบางปะกอก ควรนําประเด็นปัญหากําหนดแนวทางเชิงนโยบายให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการทําบันทึกตกลงความร่วมมือร่วมกับกระทรวงท่ีมีหน้าท่ี

รับ ผิดชอบภารกิจงานท่ีคล้ายคลึงกัน  เช่น  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ฯลฯ เพ่ือร่วมมือกันจัดทํายุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่ไปพร้อมกัน ประการท่ี

สองข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ สํานักงานวัฒนธรรมเขตบางปะกอก ควรนําประเด็นปัญหาเข้าสู่กลไกการ

ขับเคล่ือนของคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับจังหวัด เพ่ือระดมความร่วมมือใน

การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ัง มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง   

จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาสภาพการดําเนิน งานตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตาม

กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ข้ันตอนคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัด

กรอง การส่งเสริมพัฒนาการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อว่าสามารถดําเนินงานได้ในระดับใด

สถานภาพของผู้มีส่วนเก่ียวข้องและขนาดของโรงเรียนมีความ แตกต่างกันหรือไม่ ผลการศึกษาในคร้ังน้ี   

ผู้ศึกษาคาดว่าจะเป็นข้อมูลในการวางแผน เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ให้มีมาตรฐานสู่การปฏิบัติได้ดีข้ึน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานตามความคิดเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานตามความคิดเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จําแนกตามตําแหน่ง และขนาดโรงเรียน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตาม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

แตกต่างกัน 

 2. ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 แตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ได้แนวความคิดมาจากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 36) ท่ีได้กําหนดเป็นกระบวนการในการดําเนินงาน

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาดังน้ี 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา เน้ือหาของการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการดําเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยมีองค์ประกอบ

ในการดําเนินงาน 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการ

ส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนักเรียน 

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

     2.1 ประชากรมี 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ในปีการศึกษา 

2560 จํานวน 198 โรงเรียน จํานวน 198 คน และครูผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนละ 1 คน 

มี 198 โรงเรียน จํานวน 198 คน รวมประชากรท้ังหมด 396 คน 

      2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ดําเนินการสุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ี  

และมอร์แกน (Krejcie&Morgan, 1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างดังน้ี ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 98 คน 

และครูผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จํานวน 98 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

196  คนโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของผู้อํานวยการโรงเรียน 

และครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  

 3. ตัวแปรในการวิจัย 

             3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ตําแหน่ง แบ่งโดยเกณฑ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จําแนกได้ดังต่อไปน้ี (1) ผู้อํานวยการโรงเรียน และ (2) ครูผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ตําแหน่ง 

    1.1 ผู้อํานวยการโรงเรียน 

    1.2  ครผูู้รบัผิดชอบดําเนินการตามระบบ 

          ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

2. ขนาดโรงเรียน 

    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  

    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง  

    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่  

การดําเนินงานตามระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. การคัดกรองนักเรียน 

3. การสง่เสรมินักเรียน 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

5. การสง่ต่อ 
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นักเรียน 2) ขนาดของโรงเรียน โดยแบ่งตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2546 จําแนกได้ดังต่อไปน้ี (1) โรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน ไม่เกิน 120 คน) (2) โรงเรียน

ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียนต้ังแต่ 121-300 คน) และ (3) โรงเรียนขนาดใหญ่ (จํานวนนักเรียนต้ังแต่  

301 คน ข้ึนไป 

    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นรายด้าน จํานวน 5 ด้าน ดังน้ี 1)  ด้านการรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4) ด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  สรุปผลได้ดังน้ี 

1. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหา

น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการ

ส่งเสริมนักเรียน และด้านการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ 

   1.1 การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการรู้จักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

พิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนประสานกับผู้ปกครอง

โดยตรงเพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบสามารถนําข้อมูลมาใช้ได้สะดวกรวดเร็วและโรงเรียนมีการ

ดําเนินการให้ครูสร้างสัมพันธภาพอันดีกับนักเรียนจนนักเรียนเกิดความไว้วางใจ เช่ือม่ัน และศรัทธา 

ตามลําดับ 

   1.2 การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  พิจารณาเป็น

รายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนใช้เกณฑ์เดียวกันในการคัดกรองนักเรียน

มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา เพ่ือความ

ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม  และโรงเรียนมีการรายงานผลการคัด

กอรงนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้การช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง

เหมาะสมตามลําดับ 

   1.3 การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นราย

ข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนกับนักเรียน
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กลุ่มปกติให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยการเน้นให้นักเรียนมี

บทบาทในกิจกรรมได้มากท่ีสุดและโรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน และสังคมดีข้ึน 

ตามลําดับ 

   1.4 การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนดําเนินการให้ครูปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนทางด้านบุคลิกภาพ มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนดําเนินการให้ครูแนะนําใน

เร่ืองการปรับตัว และโรงเรียนประสานอย่างเป็นระบบกับครูผู้สอนในการแก้ปัญหาของนักเรียนด้านการเรียน 

ตามลําดับ 

   1.5 การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นราย

ข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนดําเนินการแก้ปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยตนเอง

ก่อน  หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงดําเนินการส่งต่อนักเรียนมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีการ

ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือการส่งต่อนักเรียนและโรงเรียนมีการร่วมมือกันวิเคราะห์และ

พิจารณาข้อมูลนักเรียนเพ่ือส่งต่อตามลําดับ 

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามตําแหน่งของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีกําหนด ส่วนการจําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่าง

กัน ส่วนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< .05) ส่วนด้านการคัด

กรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน และ

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาการส่งเสริมการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  พบว่า 

 1. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย ครูท่ีปรึกษาได้จัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีทักษะชีวิต  และทักษะทางสังคม รวบรวมข้อมูล

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรม และแสวงหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเม่ือ

เกิดปัญหา ครูท่ีปรึกษาได้รับการนิเทศ กํากับ ติดตามผลจากหน่วยงานท่ีเหนือกว่าระดับโรงเรียน และได้รับ

การสนับสนุนจากผู้บริหารในโรงเรียน  มีการให้ความสําคัญอย่างย่ิงในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
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นักเรียนเป็นอันดับแรก ทําให้ครูท่ีปรึกษาสามารถปฏิบัติงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ในระดับมาก 

ประกอบกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มีนักเรียนจํานวนมากและนักเรียน

มาจากครอบครัวท่ีมีสถานภาพและ ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกันและทุกช่วงวัยของนักเรียนน้ันจะต้องมีปัญหาใน

เร่ืองของการปรับตัวนักเรียนท่ีปรับตัวไม่ได้ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย สอดคล้องกับผลวิจัย

ของบุญมา นาคะวะรังค์ (2549: 96 -97)  ได้ศึกษากระบวนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็น

ปัญหาทางสังคมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามการรับรู้ของครูรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยรวมอยู่ท่ีระดับมาก 

มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัลยา พรมรัตน์ (2559) ได้ศึกษาสภาพ 

การปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารและครูในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ผู้บริหาร และครูประสบปัญหาระดับปานกลาง และ

สภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารและครู  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

และ สมสุข ธีระพิจิตร (2553: 148) กล่าวว่า ปัญหาของนักเรียนมี 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาเล่าเรียน  

ด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้านอารมณ์และสังคม ซ่ึงปัญหาท้ัง 3 ด้านน้ี มาจากความต้องการของ

นักเรียนตามธรรมชาติ ตามวัย และตามพัฒนาการ ซ่ึงเป็นผลมาจากนักเรียนขาดทักษะในการปรับตัวและ

ความไม่เข้าใจกันระหว่างนักเรียนกับผู้ใหญ่ท่ีอยู่รอบข้าง อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุก

คนเท่าเทียมกัน ไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม จากผลการศึกษาค้นคว้าสอดคล้อง

กับการศึกษา ของ ธันยพร  บุษปฤกษ์ (2553: 97) ท่ีศึกษาบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในทัศนะของนักศึกษา 

กลุ่มช่างอุตสาหกรรมส่วนกลาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริการและพัฒนา

นักศึกษา และด้านปัญหาท่ัวไป พบว่า ครูท่ีปรึกษาปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และยัง

ได้ให้ข้อมูลเสนอแนะว่าครูและผู้บริหารควรเอาใจใส่ในด้านอารมณ์ของนักเรียนทุกคน  ถึงแม้ว่าความสามารถ

เชิงวิชาการจะทําให้บัณฑิตได้เข้าทํางาน แต่ความสามารถเชิงอารมณ์ จะทําให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลจึงเป็นความจําเป็นท่ีครูท่ีปรึกษาต้องปฏิบัติเป็น

ประจํา และยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตนของครูท่ีปรึกษาว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาควรวางตัวให้เหมาะสม

กับบทบาทท่ีได้รับ การทําตนเป็นตัวอย่างท่ีดีจะสามารถสอนนักศึกษาได้มากกว่าคําพูด ซ่ึงเม่ือผู้วิจัยได้ศึกษา

การส่งเสริมการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 

 2. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  พิจารณาเป็น

รายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก  ได้แก่ โรงเรียนประสานกับผู้ปกครองโดยตรงเพ่ือให้ได้

ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนตามต้องการ มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

สามารถนําข้อมูลมาใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และโรงเรียนมีการดําเนินการให้ครูสร้างสัมพันธภาพอันดีกับนักเรียน

จนเกิดความไว้วางใจ เช่ือม่ัน และศรัทธา ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากครูท่ีปรึกษาได้รับข้อมูลท่ีเป็นจริงจากตัวนักเรียน
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เอง การกรอกข้อมูลในแบบประเมินพฤติกรรมน้ันสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อมูลจริงจากนักเรียนเอง

นักเรียนไม่อาจมีการปิดบังข้อมูลจริงเก่ียวกับตนเองไว้ได้ เพราะมีการออกเย่ียมบ้านโดยให้ครูออกเย่ียมบ้าน

ของนักเรียนทุกคนและได้รับความร่วมมือ ความไว้วางใจจากผู้ปกครองซ่ึงครูท่ีปรึกษาเองก็สามารถตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย เจริญศรี (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาการ

ปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พบว่า ครูท่ี

ปรึกษาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีความคิดเห็นว่าได้ปฏิบัติงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับบุญมา  นาคะวะรังค์ (2549: 101-102) ได้ศึกษากระบวนการดําเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาทางสังคมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พบว่า การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมมีการดําเนินงานด้านการป้องกันช่วยเหลือและ

แก้ปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายคน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  

ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อ ตามลําดับ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีการดําเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี

เก่ียวเน่ืองกันยังไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงตามหลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรให้ความสําคัญด้านการ

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมากท่ีสุด  เพราะการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  เป็นการรู้ข้อมูลท่ีจําเป็นเก่ียวกับ

ตัวนักเรียนจะช่วยให้ครูประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนได้ดีข้ึน สามารถนําข้อมาวิเคราะห์เพ่ือ

การคัดกรองนักเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือ

นักเรียนได้อย่างถูกทาง  ผลจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช่การใช้ความรู้สึก 

หรือการคาดเดา โดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน  จะทําให้ไม่เกิดข้อผิดพลาด

ต่อการช่วยเหลือนักเรียน ดังท่ีกรมวิชาการ (2549: 11) กล่าวว่า ครูประจําช้ันเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับนักเรียน 

งานสําคัญนอกเหนือจากการสอน คือ การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือจัดทําข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับ

ตัวนักเรียนแต่ละคนในทุก ๆ ด้าน เพ่ือประกอบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างถูกต้อง  และเย่ียมบ้าน

นักเรียนทุก ๆ คน เพ่ือให้ทราบสภาพความเป็นอยู่ทางบ้าน เจตคติผู้ปกครอง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ตลอดจนเป็นการเพ่ิมความเข้าใจเก่ียวกับตัวนักเรียนมากข้ึน  เพ่ือประโยชน์ใน

การส่งเสริมหรือช่วยเหลือนักเรียน 

 3. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ  

เน่ืองจากครูท่ีปรึกษามีความเช่ือม่ันในแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  ดังน้ัน จึงทําให้ส่งผลมาถึงด้านการ

คัดกรองนักเรียนว่าข้อมูลท่ีคัดกรองนักเรียนน้ันมีความน่าเช่ือถือ เพราะว่าการท่ีครูท่ีปรึกษามีโอกาสได้เห็น

สภาพจริงในความเป็นอยู่ของนักเรียน ประกอบกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการ

กําหนดให้ครูท่ีดูแลเร่ืองระบบช่วยเหลือนักเรียนให้ออกเย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและให้รายงานผลต่อ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงส่งผลให้ครูท่ีปรึกษาได้ออกไปเย่ียมบ้านักเรียนจริง ๆ และปฏิบัติได้อย่างท่ัวถึง  
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ครบถ้วน พิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก  ได้แก่ โรงเรียนใช้เกณฑ์เดียวกัน

ในการคัดกรองนักเรียนมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม

เส่ียง / มีปัญหา เพ่ือความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม และโรงเรียน 

มีการรายงานผลการคัดกรองนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้การ

ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักขณา สริวัฒน์ (2553:  

374-375) ท่ีเห็นว่าผู้ปกครองควรมีบทบาทสําคัญในการให้ข้อมูลและแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

และต้องคอยสอดส่องดูแลเด็กของตนเองอย่างใกล้ชิด ต้องสังเกตพฤติกรรมความต้องการทางกาย ทางใจ  

และทางสังคม โดยผู้ปกครองควรสนทนากับเด็กเป็นประจําซ่ึงจะทําให้ผู้ปกครอง สามารถให้คําแนะนําหรือให้

ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมทําให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น 

 4. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18  ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูท่ี

ปรึกษามีเวลาในการทํากิจกรรมก่อนเรียนของนักเรียนและครูส่วนใหญ่มีความมุ่งหวังท่ีอยากให้ลูกศิษย์มีความ

ประพฤติท่ีดี  มีคุณลักษณะตามท่ีคาดหวัง โดยท่ีหลักการควบคุมและหลักการพัฒนาส่งเสริมต่างมุ่งไปสู่การ

แก้ไขพฤติกรรมท่ีต้องการแก้ไข ควบคุมหรือเสริมสร้าง ซ่ึงอาจเป็นผลจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพสังคม 

ครอบครัว สภาพโรงเรียน หรืออาจจะเกิดจากตัวนักเรียนเองในการแก้ไข จําเป็นต้องค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของ

ปัญหาให้พบก่อน แล้วพิจารณาหาวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสม โดยต้องระลึกเสมอว่า “พฤติกรรมต้องมีสาเหตุ”  

พฤติกรรมอย่างหน่ึงอาจมากจากหลาย ๆ สาเหตุ และสาเหตุหน่ึง ๆ อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างได้  

และท่ีสําคัญต้องไม่ทําให้เด็กท่ีไม่มีปัญหา กลายเป็นเด็กท่ีมีปัญหาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของครู พิจารณา

เป็นรายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก  ได้แก่โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนกับ

นักเรียนกลุ่มปกติให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนมี

บทบาทในกิจกรรมได้มากท่ีสุดและโรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน และสังคมดีข้ึน  

ตามลําดับ สอดคล้องกับ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (กรมวิชาการม, 2549) กล่าวว่า เยาวชนเป็นเด็กวัยเรียน 

ท่ีต้องการความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องการคําแนะนําท่ีปรึกษาอย่างมีเทคนิควิธี บางคร้ังก็ต้องการความ

ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาท่ีผ่านมาในชีวิตอย่างเร่งด่วน ต้องการความรัก ความเข้าใจจากผู้ใหญ่ โดยมีพ่อ แม่ 

เป็นบุคคลสําคัญท่ีสุดของสถาบันครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีครูทุกคนโดยเฉพาะครูท่ีปรึกษา  

ซ่ึงตามหลักการแล้วจะเป็นบุคคลท่ีมีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด เป็นผู้ทําหน้าท่ีดังกล่าวแทนพ่อแม่

ผู้ปกครอง เม่ือเด็ก ๆ อยู่ท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจึงเป็นบุคลากรของโรงเรียนท่ีต้องรับภาระท่ีสําคัญย่ิง ในการ

ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และอบรมศีลธรรมจรรยา เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านเต็มศักยภาพ

ของแต่ละบุคคลเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่าของสังคม 

 5. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยรวม และรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะ  ครูท่ีปรึกษามีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายทําให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดกับตนเองได้   
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ซ่ึงกิจกรรมท่ีหลากหลายน้ันทําให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่มได้ โดยยึดแนวทางท่ีเป็นแนวทาง

เดียวกันและครูท่ีปรึกษามีการปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาง

โรงเรียนจัด หรือส่งเสริมให้กับนักเรียนเกิดแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีสามารถแก้ปัญหาของ

นักเรียนเอง เช่น กิจกรรมเพ่ือนเตือนเพ่ือน กิจกรรมพ่ีสอนน้อง เพราะกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีสร้าง

สัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  นักเรียนกับครูและนักเรียนกับผู้ปกครอง  พิจารณาเป็นรายข้อ  

เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนดําเนินการให้ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่

นักเรียนทางด้านบุคลิกภาพ มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนดําเนินการให้ครูแนะนํานักเรียนในเร่ือง 

การปรับตัว และโรงเรียนประสานอย่างเป็นระบบกับครูผู้สอนในการแก้ปัญหาของนักเรียน ตามลําดับ 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร  ยุวนิมิตร (2555: 32) กล่าวว่า ระบบการช่วยเหลือนักเรียนเป็น

แนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารวมท้ังผู้ปกครองสามารถปรึกษาหารือและสามารถแก้ไข

ปัญหาร่วมกันได้อย่างดีย่ิง และ กุญชร ค้าขาย (2553: 138) กล่าวถึงครูประจําช้ันว่านอกจากจะทํางานสอน

ตามบทบาทแล้ว  อีกบทบาทหน่ึงท่ีครูจําทําให้ได้ในการช่วยเหลือผู้เรียนเบ้ืองต้นคือ การให้บริการแนะแนว 

โดยการให้คําปรึกษาเม่ือผู้เรียนมีความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือ 

 6. การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูทุกคน

มีหน้าท่ีเป็นครูแนะแนวตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ท่ีกําหนดว่า ครู 

ทุกคนมีหน้าท่ีเป็นครูแนะแนวด้วย โดยมีหน้าท่ีในการแก้ปัญหาเก่ียวกับตัวนักเรียนประสานกับครูฝ่ายปกครอง  

ผู้บริหารหรือคนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายโดยร่วมรับผิดชอบกับตัวนักเรียนต่อไป  จนกระท่ัวมีการส่งกลับ

นักเรียนจึงทําให้การติดตามผล การส่งต่อนักเรียน และประสานงานกับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ 

การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ พิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียน

ดําเนินการแก้ปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยตนเองก่อน หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงดําเนินการส่งต่อนักเรียนมาก

ท่ีสุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือการส่งต่อนักเรียนและ

โรงเรียนมีการร่วมมือกันวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลนักเรียนเพ่อส่งต่อตามลําดับ สอดคล้องกับสมลักษณ์  

พรหมมีเนตร และบุญมา นาคะวะรังค์ (2549: 83) ท่ีกล่าวว่า ครูท่ีปรึกษาควรมีบทบาทในการช่วยเหลือ 

และประสานงานกับครูอาจารย์อ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหานักเรียน รวมท้ังประสานกับผู้ปกครอง หน่วยงาน

ภายในและภายนอกโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

 7. ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

              7.1 จําแนกตามตําแหน่งของบุคลากรในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีกําหนด ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกําหนดมาตรการสนับสนุน

ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
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ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาทางเพศ โดยประสานความ

ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรในท้องถ่ิน ประสานการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ได้กําหนดให้มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแผนยุทธศาสตร์ มีการจัดอบรมข้อมูลสารสนเทศ  

เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อนักเรียน ท้ังผู้บริหาร ครู และทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  มีการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม และประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงานผล และประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา 

มีการส่งเสริม และสนับสนุนอย่างจริงจัง เพ่ือให้ครู อาจารย์ และผู้เก่ียวข้อง ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ

ส่งเสริมนักเรียนอย่างมีระบบและต่อเน่ือง  โดยยึดสายใยและความผูกพันระหว่างครูและลูกศิษย์  เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตนักเรียนให้มีทักษะการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีความสุข 

ตามเจตนารมณ์ของนโยบายและภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

    7.2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p< .05) สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีกําหนด ส่วนด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน  

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  ด้านการส่งต่อนักเรียน และโดยรวมไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานท่ีกําหนด  ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่จะมีความพร้อมของบุคลากรท่ีจะคอย

ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครูมีภาระในการสอนและการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนท่ีแยกงานกันออกมาทํา

ให้มีครูแนะแนวโดยตรง มีหน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียน ส่วนในโรงเรียนขนาดเล็กครูต้องมีหน้าท่ีใน

การสอนจํานวนคาบมาก ทํางานหลายอย่างในคนเดียวกัน ทําให้ครูไม่มีเวลาในการให้ความสําคัญกับการให้

ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลน้อยลง  ส่วนในด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ

สมชาย  เหลืองอ่อน (2548: 59) ท่ีได้ศึกษาปัญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู 

ท่ีปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 ท่ีพบว่า ปัญหาการดําเนินงานตาม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสิทธ์ิ  พงษ์อักษร (2537) ได้ทําการศึกษาการปฏิบัติงาน

บริการแนะแนวของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พบว่า บุคลากรท่ี

เก่ียวข้องมีการปฏิบัติงานบริการแนะแนวอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนท่ี

มีขนาดต่างกัน มีการปฏิบัติงานแนะแนวแตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป เพ่ือให้การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนําผลการศึกษา

ค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
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   ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเรียงตามลําดับ

ความสําคัญ จากระดับน้อย ไปสู่ระดับมาก ตามลําดับ ดังน้ี 

   1.1 ด้านการส่งต่อนักเรียน ควรให้โรงเรียนดําเนินการส่ือสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เข้าใจ

เหตุผลของการส่งต่อนักเรียน โดยมีการกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการส่งต่อนักเรียนกับหน่วยงานท่ีรับช่วงต่อ

โดยท่ีโรงเรียนมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีนักเรียนอยู่ในการดูแลช่วยเหลือของผู้เช่ียวชาญ 

   1.2 ด้านการรู้จักนักเรียน ควรมีการส่งเสริมให้โรงเรียนใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการรวบรวม

ข้อมูลของนักเรียนท่ีถูกต้องชัดเจน ให้โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนสํารวจตนเองและรู้จักตนเองดีข้ึนและให้

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล และระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การช่วยเหลือนักเรียน 

    1.3 ด้านการคัดกรองนักเรียน ควรให้โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนเพียงพอท่ีจะ

ใช้คัดกรองนักเรียนได้อย่างถูกต้องโดยท่ีโรงเรียนช้ีแจง เสนอแนะ และร่วมกันวางแผนกับผู้ปกครองในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ในกลุ่มเส่ียง / มีปัญหา โดยจัดเก็บข้อมูลนักเรียนไว้เป็นความลับ 

    1.4 ด้านการส่งเสริมนักเรียน ควรให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในกลุ่มเส่ียงให้เป็นกลุ่ม

ปกติอย่างย่ังยืน โดยมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม

กําหนดรูปแบบของกิจกรรมตามความสนใจ 

    1.5 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ควรให้โรงเรียนมีการดําเนินการพัฒนาครูให้มี

ความรู้ ทักษะในการให้คําปรึกษาตามหลักจิตวิทยาและให้โรงเรียนมีการจัดวางระบบในการช่วยแก้ปัญหาของ

นักเรียนได้อย่างท่ัวถึงโดยมีการประสานงานอย่างเป็นระบบกับฝ่ายวิชาการในการแก้ปัญหาของนักเรียนด้าน

การเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

               2.1 ควรมีการศึกษาการส่งต่อนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

    2.2 ควรมีการศึกษาการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็น 

การวิจัยแบบสํารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงาน

วิชาการในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตาม

ตําแหน่งงาน ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของสถานศึกษา จํานวน 108 คน จาก 54 โรงเรียน ซ่ึงได้

จากการสุ่มโดยวิธีแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตรา

ส่วน ประมาณค่าตามแนวคิดของ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรายคู่แบบ 

Scheffe และ LSD 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดังน้ี ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนและด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ  

2) ผลเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตาม ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของสถานศึกษา  

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

The purposes of this research study were to study and compare the academic 

administration of school administrators under the Pathumthani primary educational 

service area office 2 The research methodology was a survey research. Sample in this 

study were school administrators and teachers who responsible for academic aspects of 

schools under the Pathumthani primary educational service area office 2, classified by 

rank of working experience, and school size. The sample size was 108 from 54 schools. 

which were selected by proportional stratified random sampling technique. The 

implementation in collecting the data was a rating scale questionnaire of Likert-Five’s 

scale. The statistics utilized in analyzing the data were percentages, means, standard 

deviations, t-test, and F-test with the Scheffe and LSD pair comparison method. 

The results of the research were found that: 1) Academic administration of 

educational institute administrators under Pathum Thani Primary Educational Service Area 

Office 2 had a high level of overall academic administration. When the mean is sorted in 

descending order as follows: in terms of the development of quality assurance systems 

within educational institutions in terms of measuring, evaluating and comparing the results 

of learning and developing the learning process; and 2) the results comparing the results 

of academic administration of the administrators of educational institutions under the 

Office of Primary Education Service Areas. Study Pathum Thani Region 2 Classified by 

position, work experience and the size of the school There was a statistically significant 

difference at the 0.05 level. 

 

Keywords: Academic Administration, School Administrator, Primary Education 

 

บทนํา 

การศึกษานับว่าเป็นส่ิงสําคัญถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นพ้ืนฐานใน 

การพัฒนาในทุกๆ ด้าน แต่ในปัจจุบันพบว่าการจัดการศึกษาทุกระดับได้ประสบปัญหาสําคัญคือผู้เรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ําหลักสูตรท่ีใช้มีเน้ือหาสาระแน่นเกินไป หลักสูตรปัจจุบันเน้นการคิด 

วิเคราะห์ แต่รูปแบบการสอนยังไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนยังไม่ได้รับ

การอบรมให้ปฏิบัติหน้าท่ี อย่างมีประสิทธิภาพขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานทําให้ขาดทักษะใน 

การบริหารและการจัดการด้านการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: 10) 
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การบริหารงานวิชาการนับว่าเป็นหัวใจท่ีมีความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหน่ึง

ของการบริหารการศึกษา จากการศึกษาของวิมล เดชะ เร่ือง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดี

ประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมี

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากโดยเรียงจากมากไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใช้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาส่ือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูท่ีมีวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกันมีความคิดเห็นในด้านการพัฒนาส่ือและการนําไปใช้แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ชัญญา พงษ์ชัย และคณะ, 2556) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ผลการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ด้านส่ือการเรียนการสอน รองลงมาคือด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียน

การสอน และด้านการวัดและประเมินผล (อภิชา พุ่มพวง, 2559) ได้ศึกษา ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามลําดับ (วรรณกร ศรีรอด, ยุพดี ทองโคตร และขวัญตา ดาเหล็ก, 2560)  

ได้ศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือข่ายเฝ้าไร่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือข่าย 

เฝ้าไร่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการศึกษาในช้ัน เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ

จัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้านการวัดผลและประเมินผล การศึกษา และด้านหลักสูตรและ

การบริหารหลักสูตร 

จากการสรุปของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556)  

ได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาพบว่าในการจัดการศึกษาพบจุดอ่อนหลายด้าน เช่น ด้านการ

บริหารการศึกษาพบว่า ขนาดของโรงเรียนแต่ละขนาดซ่ึงมี 3 ขนาดคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาด

กลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีจุดอ่อนท่ีแตกต่างกันท่ีเห็นได้ชัดคือโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ 

โดยโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากยังขาดศักยภาพ ท้ังด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ และวัสดุการศึกษา ขาดการ

พัฒนาวิชาการ และคุณภาพมาตรฐานของการจัดการศึกษา จากข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้ศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า

คุณภาพด้านการจัดการศึกษาของไทยมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับบริบทของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา เช่น 

บริบทด้านขนาดของสถานศึกษา สถานท่ีต้ัง พบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีคะแนนเฉล่ียสูงโรงเรียนใน

กรุงเทพมหานครและโรงเรียนในภาคกลางมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด และเม่ือเปรียบเทียบทุกด้านพบว่าโรงเรียน

สาธิต และโรงเรียนเอกชนมีคะแนนสูงสุดทุกด้าน ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดเล็กมีคะแนนเฉล่ียท่ีน้อยกว่าจึงทําให้
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สรุปได้ว่าคุณภาพของการจัดการศึกษาของไทยมีความแต่งต่างกันตามสภาพภูมิประเทศเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2556) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้พยายามยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงข้ึนโดยตลอดและมีความ

เช่ือประการหน่ึงว่าหากการบริหารโรงเรียนมีแนวทางการจัดการศึกษาท่ีดีหรือมีมาตรฐานแล้วย่อมจะช่วยให้

การเรียนการสอน การดําเนินงานด้านอ่ืนๆ ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพ นักเรียนจะได้รับการพัฒนา

สู่มาตรฐานตามลําดับเช่นเดียวกันในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซ่ึงมีโรงเรียนอยู่ท้ังหมด 71 โรงเรียน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2, 2562) โดยภาพรวมแล้วผลการจัดการศึกษายังอยู่ ในระดับท่ีไม่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 

ของหน่วยศึกษานิเทศก์ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2562: 13-14)  อีกท้ังผล

การทดสอบระดับชาติในปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่าสาระการเรียนรู้ท่ีมีระดับคะแนน

ลดลงคือ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จะเห็น

ได้ว่าคะแนนแต่ละกลุ่มสาระยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดไว้ 

จากปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วน้ันนับว่าเป็นปัญหาสําคัญท่ีควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า มีความจําเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถเผชิญปัญหาและการเปล่ียนแปลง ดํารงตนในสังคมได้

อย่างมีความสุขและร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชน ประเทศชาติและสังคม 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้สารสนเทศนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

พัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตาม ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของ

สถานศึกษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ โดยตัวแปรตามท่ีใช้ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้จากการสังเคราะห์งานของนักการศึกษาหลายท่านได้แก่ กิติมา ปรีดีดิลก (2552:  

57-58) Miller (1965) กมล ภู่ประดิษฐ์ (2554: 9-18) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2557: 3-4) เพ่ือศึกษา

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ท้ังหมด 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัด 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา 

และ 6) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือสนับสนุนการกําหนดตัวแปรต้น ซ่ึงได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยจากหลายท่าน ได้แก่ นิลวรรณ วัฒนา 

(2556) และจินตหรา ศรีเมือง (2556) 

 
ตัวแปรต้น (Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

   

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

1. ตําแหน่ง จําแนกเป็น  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   1.1 ผู้บริหารโรงเรียน  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

   1.2 รองผู้อํานวยการ/หัวหน้างานวิชาการ  3. การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน 

2. ประสบการณ์การทํางาน จําแนกเป็น  ผลการเรียน 

   2.1 น้อยกว่า 5 ปี  4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   2.2 ต้ังแต่ 5 - 10 ปี  5. การนิเทศการศึกษา 

   2.3 มากกว่า 10 ปีข้ึนไป  6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

3. ขนาดของสถานศึกษา จําแนกเป็น  ภายในสถานศึกษา 

   3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก   

   3.2 โรงเรียนขนาดกลาง   

   3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่   

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การดําเนินการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราประเมินค่า 

(Rating Scale) (Best, John W. and Kahn, James V., 2006: 310) แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์ 

การทํางาน สถานภาพตําแหน่ง และขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) (Best, John W. and Kahn, James V., 2006: 310) 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จากงานวิชาการ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

มี 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้วิจัยในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามการบริหารวิชาการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามตามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s 

Scale) (Best, John W. and Kahn, James V., 2006: 330) 

2. สร้างแบบสอบถามในแต่ละตอน โดยให้เน้ือหาของข้อคําถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เก่ียวกับ

การบริหารงานวิชาการ 6 ด้านและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนขอความเห็นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความ

ถูกต้อง เหมาะสม ความครอบคลุมของเน้ือหา และการใช้ภาษาในแบบสอบถาม 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วตามคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน พิจารณา ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (สุขุม มูลเมือง, 2560: 9) และนํา

แบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิไปคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) 

ของข้อคําถามในแต่ละข้อเพ่ือเลือกข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.6 ข้ึนไปได้ 34 ข้อ จาก 34 ข้อ  

5. นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหาร 15 คนและครู

ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 15 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) 

ของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (สุขุม มูลเมือง, 2560: 10) การทดสอบความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามซ่ึงได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.94 และค่าความเช่ือม่ันรายข้ออยู่

ระหว่าง 0.154-0.789 โดยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงการ

ประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาได้มีการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิ 

แอลฟ่าของครอนบาค ดังน้ี (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) 
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การเก็บรวมรวบข้อมูล 

ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีจากผู้อํานวยการและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จํานวน 54 โรงเรียน มีข้ันตอนดังน้ี 

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เสนอต่อผู้บริหารของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บ

ข้อมูล พร้อมกับนัดหมาย วัน เวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของครูและผู้บริหารแต่ละโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครูของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 108 คน  

โดยผู้วิจัยเดินทางแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตัวเองท้ังหมด 108 คน ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท้ัง 

108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้จัดกระทําและทําการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีได้คืนมาท้ังหมดมาจัดกระทําดังน้ี  

              1.1 ลงรหัสหมายเลขแบบสอบถามแต่ละฉบับตามตัวแปรท่ีศึกษาและบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์

ฐานข้อมูล 

           1.2 นําข้อมูลในฐานข้อมูลในหัวข้อ 1.1 มาทําการคํานวณสถิติซ่ึงคํานวณโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

      2.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูล ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน ขนาดของสถานศึกษา 

โดยคํานวณ ความถ่ี และค่าร้อยละ 

   2.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในขอบข่ายงานวิชาการ 6 ด้าน ได้แก่ 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย (x") และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน โดยรวม รายด้านและรายข้อ จําแนกตามตัวแปรต้น ซึงเสนอเป็นตารางความเรียง 

   2.3 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในขอบข่ายงานวิชาการ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการนิเทศการศึกษา และ 6) ด้านการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาจําแนกตาม ประสบการณ์การทํางาน สถานภาพตําแหน่ง และขนาดของ

โรงเรียน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test กรณีประชากรกลุ่มย่อยมี 2 กลุ่มและเป็นอิสระต่อกัน และ F-test 
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กรณีประชากรกลุ่มย่อยมีมากกว่า 2 กลุ่มและเป็นอิสระต่อกัน  เน่ืองจากความแปรปรวนของประชากร

เป็นไปตามข้อตกลงเบ้ืองต้น แต่หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือละเมิดข้อตกลง จะต้องใช้ Separate 

variance  
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ค่าร้อยละ หรับคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถาม 

2. ค่าอํานาจจําแนกราย ซ่ึงหาได้จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของคะแนนข้อคําถามแต่ละข้อ

คําถามกับคะแนนรวมของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

3. ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ของครอนบาค  
 

สถิติพ้ืนฐาน 

 1. ค่าร้อยละ ใช้คํานวณเร่ือง สถานภาพ ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรียนท่ี

ปฏิบัติงาน 

2. ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สําหรับวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในขอบข่ายงานวิชาการ 6 ด้าน 

ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล 

และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

สถิตท่ีใช้ตรวจสอบสมมติฐาน 

1. ค่าสถิติ t-test สําหรับทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่มท่ีเป็น

อิสระต่อกันและเพ่ือทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามตําแหน่ง  

2. ค่าสถิติ F-test สําหรับวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตาม 

ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  

หากพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ต้องทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น

รายคู่โดยวิธีการของเซฟเฟ่ (Sheffe’s Method) หรือตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least 

Significant Difference) ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเซฟฟเฟ่ (Scheffe’) 

ได้ (Pallanr, Julie, 2001: 179; อ้างถึงใน สุขุม มูลเมือง, 2560: 152)  
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ผลการวิจัย 

 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 โดยรวมท้ัง 6 ด้านมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 (x"= 3.92) ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44  

(x"= 4.44) ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.208 (x"= 4.21) ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.14 (x"= 3.14) ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง  

ส่วนค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละด้านพบว่ามีค่าคะแนนอยู่ต้ังแต่ 0.28 ถึง 3.07 คะแนน

โดยมีข้อคําถามด้านการนิเทศการศึกษามีค่าคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า

ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคนในการตอบด้านการนิเทศการศึกษาแตกต่างกันน้อยท่ีสุด ส่วนด้านท่ีมี

คะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมากท่ีสุดคือด้าน ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาคือมีคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.07 คะแนน แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นในเร่ืองน้ี

ของผู้ตอบในกลุ่มมีความแตกต่างกันมาก ส่วนความแตกต่างของความคิดเห็นในด้านอ่ืน ๆ ก็มีความเห็น

แตกต่างกันมากน้อยลดหล่ันกันไปตามลําดับของคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเห็นด้านการพัฒนาหลักสูตรระหว่างกลุ่ม

ผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการพบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 ค่าคะแนนส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 และค่าเฉล่ีย 4.11 ค่าคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 

ตามลําดับ ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากับ -2.21 ท่ีองศาอิสระ (n1 + n2 - 2) = 106 ผลการทดสอบพบว่า 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติและยอมรับสมมติฐานวิจัย สรุปว่าความเห็น

เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร ของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการมีความแตกต่าง

กัน โดยกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการมีความเห็นว่าระดับการพัฒนาด้านหลักสูตรมากกว่า

ความเห็นของกลุ่มผู้บริหาร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเห็นด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ระหว่างกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการพบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 ค่าคะแนน

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 และค่าเฉล่ีย 4.124 ค่าคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 

ตามลําดับ ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากับ -2.08   ท่ีองศาอิสระ (n1 + n2 - 2) = 106 ผลการทดสอบพบว่ามี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติและยอมรับสมมติฐานวิจัย สรุปว่าความเห็น

เก่ียวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการมี

ความแตกต่างกัน โดยกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการมีความเห็นว่าระดับการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้มากกว่าความเห็นของกลุ่มผู้บริหาร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเห็นด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการพบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
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4.18 ค่าคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 และค่าเฉล่ีย 4.23 ค่าคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.38 ตามลําดับ ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากับ -0.65 ท่ีองศาอิสระ (n1 + n2 - 2) = 106 ผลการ

ทดสอบพบว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ และปฏิเสธสมมติฐานวิจัย สรุปว่า

ความเห็นเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่าย

วิชาการหรือหัวหน้าวิชาการไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการมีความเห็นว่าระดับ

การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้มากกว่าความเห็นของกลุ่มผู้บริหาร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเห็นด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระหว่างกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการพบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.078 

ค่าคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 และค่าเฉล่ีย 3.21 ค่าคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.39 ตามลําดับ ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากับ -1.89 ท่ีองศาอิสระ (n1 + n2 - 2) = 106 ผลการทดสอบ

พบว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ และปฏิเสธสมมติฐานวิจัย สรุปว่าความเห็น

เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้า

วิชาการไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการมีความเห็นว่าระดับการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากกว่าความเห็นของกลุ่มผู้บริหาร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเห็นด้านการนิเทศการจัดการศึกษา

ระหว่างกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการพบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 ค่าคะแนน

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 และค่าเฉล่ีย 3.61 ค่าคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 

ตามลําดับ ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากับ -1.71 ท่ีองศาอิสระ (n1 + n2 - 2) = 106 ผลการทดสอบพบว่า 

ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ และปฏิเสธสมมติฐานวิจัยสรุปว่าความเห็นเก่ียวกับ

ด้านการนิเทศการจัดการศึกษาของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการไม่แตกต่าง

กัน โดยกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการมีความเห็นว่าระดับด้านการนิเทศการจัดการศึกษา

มากกว่าความเห็นของกลุ่มผู้บริหาร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเห็นด้านการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาระหว่างกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการพบว่า  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 ค่าคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 และค่าเฉล่ีย 4.50 ค่าคะแนนส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 ตามลําดับ ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากับ -2.12 ท่ีองศาอิสระ (n1 + n2 - 2) 

= 106 ผลการทดสอบพบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติและยอมรับ

สมมติฐานวิจัย สรุปว่าความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกลุ่ม

ผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือ

หัวหน้าวิชาการมีความเห็นว่าระดับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามากกว่า

ความเห็นของกลุ่มผู้บริหาร 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความเห็นโดยภาพรวมระหว่างกลุ่มผู้บริหาร

และกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการพบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ค่าคะแนนส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.25 และค่าเฉล่ีย 3.99 ค่าคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 ตามลําดับ 

ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากับ -2.45 ท่ีองศาอิสระ (n1 + n2 - 2) = 106 ผลการทดสอบพบว่ามีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติและยอมรับสมมติฐานวิจัย สรุปว่าความเห็นโดยภาพรวม

ของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มรองฝ่ายวิชาการ

หรือหัวหน้าวิชาการมีความเห็นว่าระดับความคิดเห็นในภาพรวมมากกว่าความเห็นของกลุ่มผู้บริหาร 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย (x") และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

                 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 6 ด้าน 
 

ข้อท่ี 
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ระดับสภาพการปฏิบัติงาน 

 x"   S.D. แปลผล อันดับท่ี 

1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.01 0.48 มาก 4 

2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.05 0.36 มาก 3 

3 ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ 4.21 0.37 มาก 2 

4 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.14 0.36 ปานกลาง 6 

5 ด้านการนิเทศการจัดการศึกษา 3.57 0.28 มาก 5 

6 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

4.44 3.07 มากท่ีสุด 1 

 รวม 3.92 0.28 มาก  

 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของการบริหารงานวิชาการของ 

               ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

               ในภาพรวม ระหว่างกลุ่มตําแหน่งงาน 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น n x" SD. t Sig. 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

ผู้บริหาร 54 3.91 0.47 -2.21* 0.03 

รองฝ่ายวิชาการหรือ

หัวหน้าวิชาการ 54 4.11 0.47   

ด้านการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ 

ผู้บริหาร 54 3.98 0.34 -2.08* 0.04 

รองฝ่ายวิชาการหรือ

หัวหน้าวิชาการ 54 4.12 0.36   
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น n x" SD. t Sig. 

ด้านการวัดผลประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร 54 4.18 0.37 -0.65 0.52 

รองฝ่ายวิชาการ 

หรือหัวหน้าวิชาการ 54 4.23 0.38   

ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

ผู้บริหาร 54 3.08 0.31 -1.89 0.06 

รองฝ่ายวิชาการ 

หรือหัวหน้าวิชาการ 54 3.21 0.39   

ด้านการนิเทศการจัด

การศึกษา 

ผู้บริหาร 54 3.52 0.27 -1.71 0.09 

รองฝ่ายวิชาการ 

หรือหัวหน้าวิชาการ 54 3.61 0.29   

ด้านการพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

ผู้บริหาร 54 4.38 0.28 -2.12* 0.04 

รองฝ่ายวิชาการ 

หรือหัวหน้าวิชาการ 54 4.50 0.32   

รวม 

ผู้บริหาร 54 3.86 0.25 -2.45* 0.01 

รองฝ่ายวิชาการ 

หรือหัวหน้าวิชาการ 54 3.99 0.29   
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สาระสําคัญอภิปรายได้ดังน้ี 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 มีสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมาก

ไปน้อยดังน้ี ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียนและด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่มตําแหน่งพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด โดยมีความคิดเห็นในด้านการ

บริหารหลักสูตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาแตกต่างกัน จากผลการค้นพบน้ี ช้ีให้เห็นว่าผู้บริหารมักจะมองการบริหารงานว่ายังคงอยู่ใน

ระดับต่ําเพ่ือต้องการช่องว่างในการพัฒนาส่วนครูน้ันก็จะมีความเห็นท่ีตรงข้ามกันกับผู้บริหารเพ่ือเป็นการ
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ป้องกันการเพ่ือภาระงานท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ ปริศนา สีเงิน (2559) ได้ศึกษาสภาพ 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามตําแหน่งหน้าทีโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 เม่ือจําแนกตามประสบการณ์การทํางานพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดโดยมีความคิดเห็น

ต่างกันในด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและด้านการนิเทศการจัดการศึกษาจากการค้นพบน้ีอาจ

เป็นไปได้ว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่ายังคงต้องการการพัฒนาตนเองมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานซ่ึงจะ 

มีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกันกับผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิลวรรณ วัฒนา 

(2556) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถม

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน และท่ีต้ังโรงเรียน พบว่า  

มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

เม่ือจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดโดยมีความคิดเห็น

ต่างกันในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จากทฤษฎีการบริหาร 4M ซ่ึงประกอบ ไปด้วยคน (Man)  

เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) การบริหารสถานศึกษาจะต้อง

ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ในการพัฒนาน้ันยังคงประสบปัญหาเช่น ปัญหาด้านบุคลากร 

อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี การเงินและงบประมาณซ่ึงในปัจจุบันน้ีในการจัดสรรงบประมาณถูกจํากัดด้วย

จํานวนนักเรียนจึงทําให้ในแต่สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันน้ันส่งผลถึงคุณภาพในการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป จากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีข้อเสนอแนะแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดังน้ี 

    1.1 ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์เอกสาร

ต่าง ๆ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชนและท้องถ่ินเพ่ือกําหนดเป็นหลักสูตรสถานศึกษา และควร 

มีการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาก่อนใช้งานจริง 
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     1.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรมีการจัดการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมี 

การจัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับระดับการจัดสรรงบประมาณควร

คํานึงถึงสภาพท่ีเป็นจริงไม่ควรยึดท่ีจํานวนนักเรียนเพียงอย่างเดียว   

     1.3 ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ควรมีการพัฒนาเคร่ืองมือวัด 

และประเมินผลของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองและมีความเหมาะสมชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐาน เหมาะสม

ตามสภาพจริง  

    1.4 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีการสร้างเครือข่ายในการวิจัย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนและส่งเสริมให้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ 

การจัดการเรียนการสอน 

    1.5 ด้านการนิเทศการศึกษา ควรจัดให้ครูได้มีโอกาสประชุมอภิปรายปัญหาและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเก่ียวกับงานวิชาการระหว่างครูด้วยกัน จัดศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

    1.6 ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ควรจัดกิจกรรม 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เร่ืองระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการจัดทําระบบสารสนเทศ

ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

    1.7 สําหรับด้านท่ีควรจะต้องคํานึงให้มากท่ีสุด 2 ด้าน คือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและด้านการนิเทศการศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรเพ่ิมตัวแปรในการศึกษาวิจัย 

   2.2 ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลน้ันควรเป็นช่วงเวลาท่ีทางโรงเรียนมีภารกิจน้อย  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม

เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม

เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ใน  

5 ด้าน คือ ด้านการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ด้านการสร้าง ความ

ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ และด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การสอน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จํานวน 137 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ Independent 

t-test และใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอน 

ในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปฏิบัติมากเป็นลําดับท่ี 1 คือ  

ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการจัดทําแผนการจัดการ



126 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 1 January - April 2022 

 

เรียนรู้สอดคล้อง กับหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดส่ือการเรียนรู้และ

แหล่งการเรียนรู้ และด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ และ 2) การเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษา

กาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การสอน (1) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระหว่างครูเพศชาย

และครูเพศหญิง พบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน  

(2) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระหว่างครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับ

ครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่าพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และ (3) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ระหว่างครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่ํากว่า 15 ปี กับครูท่ีมีประการณ์การสอนต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป พบว่า 

พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู, ผู้เรียนเป็นสําคัญ  

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study the behavior of teachers in the 

Kab Choeng 3 Network of Educational Management under the Surin Primary Educational 

Service Area Office 3 for learner-centered management (2). To compare the behavior of 

teachers in the Kab Choeng 3 Network of Educational Management under the Surin 

Primary Educational Service Area Office 3 for learner-centered management, classified by 

gender, education level and teaching experience. Research methodology was a survey 

research. The population, totaling 208 persons, included teachers in schools at the Kab 

Choeng 3 Network of Educational Management under the Surin Primary Educational 

Service Area Office 3. Sample, totaling 123 persons, obtained via stratified random 

sampling technique comprised of teachers in schools at the Kab Choeng 3 Network of 

Educational Management under the Surin Primary Educational Service Area Office 3. 

Rresearch procedure consisted of 4 steps: (1) study of research problem; (2) research 

design; (3) data collection and analysis; and (4) research report writing. The instrument was 

a questionnaire with 5 rating scales. The statistics used for data analysis were Percentage, 

Mean, Standard Deviation, and Independent t-test. 

The results of the research were found that: 1) The learner-center management 

behavior of the teachers in the Kab Choeng 3 Network of Education under the Surin 
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Primary Educational Service Area Office 3, in overall was at high level 2) The learner-

center teaching and learning of teachers in the Kab Choeng 3 Educational Management 

Network, under the Surin Primary Educational Service Area Office 3, classified by gender, 

education level and teaching experiences, found that (1) the learning and teaching and 

learning management behaviors focused on the learner-center between male teacher and 

female teacher, found that the learner-center teaching and learning management 

behaviors were not different (2) the learner-center teaching and learning management 

behaviors between teacher with a bachelor's degree and teacher with a postgraduate 

degree, found that the learner-center teaching and learning management behaviors were 

different at the significantly level of 0.05 and (3) The learner-center management behavior 

of the teachers between teachers with teaching experiences of less than 15 years and 

teachers with teaching experience of 15 years and over found that, the behaviors of the 

learner-center teaching and learning management were not different. 

 

Keywords: Teaching-Learning Behaviors of Teachers, Learner-Center 

 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้กําหนดความมุ่งหมายและหลักการทางการศึกษา

ในมาตรา 6 การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังน้ี คือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มาตรา 9(2) 

กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด หลักการกระจายอํานาจลงไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 9(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และมาตราท่ี 22  

การจัดการ ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน  

มีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม

ตามศักยภาพ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 ได้กําหนด วิสัยทัศน์และหลักการ ไว้ว่า 

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นกําลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  

ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
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รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยยึดหลักการ

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ดังน้ี 1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพ

ของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ 

เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ

ปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 3) เป็นหลักสูตรการศึกษา 

ท่ีสนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ

ของท้องถ่ิน 4) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ

เรียนรู้ 5) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 6) เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และ

ประสบการณ์ 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ วิธีการสําคัญท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน 

ให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีต้องการในยุคโลกาภิวัตน์เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ความ 

สําคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคล้องกับความสามารถและ

ความต้องการของตนเองและได้พัฒนา ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ซ่ึงแนวคิดการ จัดการศึกษาน้ีเป็น

แนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ ต่าง ๆ ท่ีได้พัฒนามาอย่าง ต่อเน่ืองยาวนาน 

และเป็นแนวทางท่ีได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม ต้องการอย่างได้ผล  

(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2552) 

การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจะต้องใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ กระบวนการท่ี ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิด ค้นคว้า และสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน มีส่วนร่วมใน

การสร้างความรู้อย่างมีกระบวนการได้ผลงานท่ีดี และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซ่ึงสอดคล้อง

แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้อ่ืน การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้กระบวนการและการนําความรู้ท่ีได้เรียนไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน (ทิศนา แขมมณี, 2552: 14; กมล ภู่ประเสริฐ, 2554: 45) กล่าวว่า รูปแบบ 

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนท่ี มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนได้ฝึกค้นรวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองตลอดท้ังยึดตนเองให้มีวินัย รับผิดชอบใน

การทํางาน     

 จากสภาพและปัญหาท่ีกล่าวมาข้างตน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการจัด 

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ือจะได้นําผลการศึกษาน้ีไปเป็นแนวทางสําหรับ
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ผู้บริหาร ครู ตลอดจนผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาได้วางแผน ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียน 

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม

เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม

เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน 

 

สมมติฐานการศึกษา 

 1. ครูท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

แตกต่างกัน 

 2. ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการจัดการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

แตกต่างกัน 

 3. ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน 

 

การดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2560: 21-22) 

และสมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2554: 1-2) ประกอบด้วย 1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ 

หลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การจัดส่ือการเรียนรู้และ

แหล่งการเรียนรู้ 4) การสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ และ 5) การประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอน ซ่ึงประกอบด้วย ข้าราชการครู พนักงานราชการ และ

อัตราจ้าง ท้ัง 11 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จํานวน 208 คน  

   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษากําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอน รวมท้ังส้ิน 137 คน ทําการเลือก

ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random sampling) 
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3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

     ตัวแปรต้น คือ สถานภาพท่ัวไปของครูผู้สอน 1) เพศ ประกอบด้วย (1) เพศชาย (2) เพศหญิง 

2) ระดับการศึกษา ประกอบด้วย (1) ปริญญาตรี (2) สูงกว่าปริญญาตรี และ 3) ประสบการณ์การสอน 

ประกอบด้วย (1) ต่ํากว่า 15 ปี (2) ต้ังแต่ 15 ปี ข้ึนไป 

              ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม

เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ประกอบด้วย 5 ด้าน 1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การจัดส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 4) การสร้าง

ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ และ 5) การประเมินผลการเรียนรู้ 

 4. เคร่ืองมือในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย  

2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน 

  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม

เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จํานวน 

40 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ซ่ึงมีสเกลการวัดเป็น มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง พอใช้ น้อย และน้อยท่ีสุด 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

             5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้องตามท่ีได้กําหนดไว้ 

  5.2 จัดทําคู่มือลงรหัสตามแบบสอบถาม 

  5.3 นําข้อมูลท้ังหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอร์มลงรหัส 

  5.4 นําข้อมูลไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนดังน้ี 

  5.5 ทําการแปลความหมายค่าเฉล่ียโดยกําหนดช่วงช้ันโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 482) 
 

การแปลค่าความหมายของคะแนน ดังต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายถึง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 

    ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 

    ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับน้อย     

      ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

                6.1 สถิติในการพิจารณาเคร่ืองมือ 1) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ 

(IOC) และ 2) สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 6.2 สถิติพ้ืนฐาน 1) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 2) ค่าร้อยละ (Percentage) และ 3) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

     6.3 สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 

 

ผลการวิจัย 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจํานวน 137 คน มีเพศชายจํานวน 41 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.93 มีเพศหญิงจํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 70.07 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 

57 คน คิดเป็นร้อยละ 41.61 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 58.39 มี

ประสบการณ์การสอนต่ํากว่า 15 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 45.99 มีประสบการณ์การสอนต้ังแต่ 

15 ปีข้ึนไป จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 54.01 

2. พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัด

การศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า พฤติกรรม 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก  

(x"= 3.50) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปฏิบัติมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ และด้านการสร้างความร่วมมือกับ

ชุมชนในการจัดการเรียนรู้ เป็นลําดับสุดท้าย  

3. การทดสอบสมมติฐานเพ่ือดูความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ เม่ือ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน ของครูในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษา

กาบเชิง 3 ดังน้ี 

   3.1 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการ

จัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ระหว่างครูเพศชาย

และครูเพศหญิง พบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน และเม่ือ

พิจารณาในองค์ประกอบรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ไม่แตกต่างกัน เช่นกัน 

   3.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการ

จัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ระหว่างครูท่ีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีกับครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่าพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
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ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และเม่ือพิจารณาในองค์ประกอบรายด้าน พบว่า 

พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 คือ (1) ด้าน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และ (2) ด้านด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

ในการจัดการเรียนรู้ ส่วนในด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 

   3.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย 

การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ระหว่างครูท่ีมี 

ประสบการณ์การสอนต่ํากว่า 15 ปี กับครูท่ีมีประการณ์การสอนต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป พบว่า พฤติกรรม 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาในองค์ประกอบรายด้าน 

พบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม

เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นํามา

อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม

เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากโดยเรียง

ตามลําดับดังน้ี ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดส่ือการเรียนรู้และ

แหล่งการเรียนรู้และครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการ

เรียนรู้เป็นลําดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลศักด์ิ ศรีปัญญา (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพ

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านและสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ ครอบแก้ว (2555) ได้

ทําการศึกษาเร่ืองบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการปฏิรูปการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานประถมศึกษาอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษา พบว่าบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการ

ปฏิรูปผู้เรียนเป็นสําคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ตามลําดับคือการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้การสร้าง

ความร่วมมือกับชุมชนการประเมินผลการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาหลักสูตรและการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญประสบผล

อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ 
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2. เม่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรเพ่ือดูความแตกต่างของ พฤติกรรมการจัดการเรียน 

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เม่ือ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน ของครูในกลุ่ม

เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 พบประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายได้ดังน้ี 

   2.1 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย 

การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จําแนกตามเพศ 

โดยภาพรวม พบว่าครูท่ีมีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่าง

กันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันจะเห็นว่าครู

ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความตระหนักถึงความสําคัญในการท่ีจะปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์อันเป็นยุคความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อส่ือสารท่ี

เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจึงจัดการศึกษาอบรมให้เด็กเกิดความรู้คู่คุณธรรมเรียนรู้อย่างมีความสุขให้

เป็นเด็กเก่ง ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซ่ึงสอดคล้องกับจําลอง เจริญเกษ (2552: 128) ท่ีพบว่าครู

ท่ีมีเพศแตกต่างกันก็จะต้องมีการพัฒนาตนเองเช่นเดียวกันครูมีความจําเป็นท่ีจะต้องทําการพัฒนาตนเอง

ทางด้านวิชาการเพ่ือนําความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่เยาวชนและสังคมต่อไป 

   2.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายการ

จัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จําแนกตามระดับ

การศึกษาโดยภาพรวม พบว่าครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้และเม่ือทดสอบรายด้าน พบว่าด้านท่ี

แตกต่างกันคือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และด้านด้านการสร้างความ

ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรีอาจมีแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าของอาชีพในบางรายอาจมีองค์ความรู้ด้านการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญตลอดจนมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือนํามาคิดวิเคราะห์หาวิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ ส่งผลให้เม่ือตอบแบบสอบถามจึงมีความม่ันใจในตัวเองทําให้เลือกตอบไปทางด้านท่ีมีคะแนนสูง

กว่าครูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงเม่ือพิจารณาในความแตกต่างรายด้านจะสามารถยืนยันความ

ม่ันใจของครูท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีได้ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามเม่ือดูความแตกต่างในภาพรวมเม่ือ

สังเกตุจากค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มจะพบว่าไม่แตกต่างกันมากนักเน่ืองจากว่าครูส่วนใหญ่มีความต่ืนตัวใน 

การพัฒนาตนเองท่ีจะศึกษาหาความรู้ให้ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนและนํามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาครูต้องปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการสอนและผู้เรียนก็ต้องเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมท่ียึด

ครูเป็นศูนย์กลางเป็นวิธีสอนแบบใหม่ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการเรียนรู้ทุกข้ันตอนได้พัฒนาสมองการคิดและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพได้แสดงออกอย่าง

สร้างสรรค์ดังน้ันการท่ีครูจะสามารถจัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะต้องมีการพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ทุกข้ันตอนครูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีต้องพัฒนา
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ตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปทําให้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ

บางท่าน เช่น ประทีป โชติคุณเศรษฐ (2554: 147) ท่ีพบว่า ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันต่างก็มีความต้องการ

พัฒนาตนเองด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน 

   2.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย 

การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จําแนกตาม

ประสบการณ์การสอน โดยภาพรวม พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้และเม่ือทดสอบรายด้าน  

พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันจะเห็นว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกันต่างก็อยู่ในวัยทํางานมีความ

กระตือรือร้นมีความพร้อมท่ีจะรับการพัฒนาตนเพ่ือให้มีศักยภาพท่ีสูงข้ึนตามนโยบายของสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

สามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถึงแม้จะมีประสบการณ์การสอนต่างกันแต่ก็มี

แรงจูงใจเหมือนกันคือต้องการได้รับการยกย่องชมเชยทางสังคมซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ 

(Maslow, 1997 อ้างถึงในนิยม กร่ิมใจ, 2555: 46) ได้กล่าวถึงมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นผู้อยู่ไม่น่ิงท้ังน้ีเพราะ

มนุษย์มีความต้องการติดตัวมาแต่กําเนิดและเป็นผู้ตระหนักในความรับผิดชอบและพยายามค้นหาศักยภาพ

เพ่ือกระทําในส่ิงท่ีตนปรารถนาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ได้เสนอแนวคิดว่ามนุษย์เรามีระดับความต้องการ

อยู่ 5 ระดับคือ 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการในข้ันน้ีเป็นความ

ต้องการข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอํานาจมากท่ีสุดและเห็นได้ชัดท่ีสุดว่าความต้องการท้ังหมดเป็นความต้องการท่ีจําเป็น

ต่อการดํารงชีวิต 2) ความต้องการความปลอดภัยและสวัสดิภาพ (Safety or Security Needs) มีอิทธิพล

ต่อบุคคลโดยเฉพาะคนท่ีทํางานในฐานะเป็นผู้คุ้มครองหรืองานท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย 3) ความต้องการ

ความรักและการเป็นสมาชิกของสังคม (Love and Belonging Needs) ความต้องการข้ันน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือ

ความต้องการด้านร่างกายและความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์ต้องการความรักและเป็น

สมาชิกของสังคมโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 4) ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (The Esteem 

Needs) คือความต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับนับถือต้องการเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่ามีความม่ันใจในตนเองต้องการ

เป็นผู้ท่ีมีความสามารถ และ 5) ความต้องการสมหวังในชีวิต (The Needs for Self-Actualization)  

เป็นความต้องการข้ันสุดท้ายของบุคคลได้แก่ความต้องการท่ีจะทําสําเร็จทุกส่ิงทุกอย่างตามใฝ่ฝันของตนเอง

ได้ทําอะไรตามท่ีตนเองต้องการจะทําและมีความสุขอยู่กับส่ิงท่ีตนต้องกระทํา 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่ม

เครือข่ายการจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 คร้ังน้ี 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ี 
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1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

    1.1 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย

การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากแต่ส่ิงท่ีควร

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของครูคือครูและผู้เรียนร่วมกันกําหนดจุดมุ่งหมายเน้ือหากิจกรรม

และส่ือการเรียนการสอนรวมท้ังการประเมินผลการเรียนรู้ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนในเร่ืองท่ีจะเรียน 

    1.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย

การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากแต่ส่ิงท่ีควรปรับปรุงให้

สอดคล้องกับต้องการของครูคือจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์จินตนาการและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

    1.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย

การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการจัดส่ือ

การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากแต่ส่ิงท่ีควรปรับปรุงให้สอดคล้อง 

กับต้องการของครูคือส่ือการเรียนรู้เป็นส่ือท่ีครูและนักเรียนร่วมกันจัดทําข้ึนและใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลาย

ท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ 

    1.4 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย

การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการสร้าง

ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลางแต่ส่ิงท่ีควรปรับปรุงให้

สอดคล้องกับต้องการของครูคือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน 

การกําหนดนโยบายการจัดการเรียนรู้ 

    1.5 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย

การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการ

ประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากแต่ส่ิงท่ีควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับต้องการครูคือ

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน 

การกําหนดนโยบายการจัดการเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงานทางการศึกษาต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียน 

การสอนท่ีเน้นความสําคัญของผู้เรียนเป็นหลัก 

  2.2 ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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    2.3 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 1 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1จํานวน 170 คน คน ได้มาโดย

การสุ่มอย่างง่าย โดยใช้สูตรของ เครจซ่ี และมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบ มาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีจํานวน 3 ตอน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทีและความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ ด้วยวิธี 

ของเชฟเฟ่ โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียลําดับ

สูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียลําดับต่ําสุด ได้แก่ ด้านการบริการท่ีดี ด้านการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ ด้านการส่ือสารและการจูงใจ ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  

โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาจําแนกตามเพศ พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณา

จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการทํางาน

เป็นทีม ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือ
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พิจารณาจําแนกตาม ประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณารายคู่พบว่า

ด้านการพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ: สมรรถนะในการปฏิบัติงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were; 1) to study the performance of educational 

institution administrators. Schools under the Surin Primary Educational Service Area Office 

1 and 2) Comparison of the performance of school administrators. Schools under the 

Surin Primary Educational Service Area Office 1. This research is a quantitative research. 

Examples used in the research were school administrators. Schools under the Surin 

Primary Educational Service Area Office 1, 170 students were obtained by simple random 

sampling. using the formula of Craigie and Morgan, a research tool is a questionnaire The 

estimation scale has 5 levels with 3 parts. Statistics used in data analysis. These are 

percentage, mean, standard deviation. One-way t and variance Double mean difference 

test by chef's way the statistical significance was set at the .05 level. 

The results of the research were found that: The results showed that the 

performance of educational institute administrators The schools under the Surin Primary 

Educational Service Area Office 1, as a whole, were at the highest level. The aspect with 

the highest average was self-development. The aspect with the lowest rank average was 

good service. analysis and synthesis in terms of communication and motivation, 

respectively. Schools under the Surin Primary Educational Service Area Office 1, as a 

whole, found that no different When considering the classification by gender, it was found 

that the overall picture was not different. When considering the classification by 

educational level, it was found that the overall picture was not different. When 

considering each aspect, it was found that teamwork analysis and synthesis differed 

statistically at the level of .05 and when considered classified by Work experience found 

that the overall picture was not different. But considering each couple, it was found that 

in terms of self-development, the difference was statistically significant at the level of .05 

 

Keywords: Performance, School Administrators, Surin Primary Educational Service Area Office 
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บทนํา 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการ

พัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสร้างความ

ได้เปรียบของประเทศเพ่ือการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นพลวัต 

ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกจึงให้ความสําคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

ตนให้สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก 

ควบคู่กับการธํารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการจัด

การศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 

และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดัน

ภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศท่ีเป็นปัญหาวิกฤตท่ีประเทศต้องเผชิญ 

เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับ

ดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกท้ังในปัจจุบันและ

อนาคต โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญน้ีส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ไทย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 1)    

ประเด็นท่ีมีความสําคัญในยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ของ

บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษา (The Performance of Educational Personnel) ด้วย การให้

ความสําคัญกับการวิเคราะห์บทบาท หน้าท่ี และภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 

ดังน้ันจึงเป็นเหตุผลท่ีสําคัญว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ท่ีมี ความสามารถสูง เพราะผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักท่ีสําคัญของสถานศึกษาและเป็น ผู้นําวิชาชีพท่ีจะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ 

ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน มีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี จึงจะนําไปสู่การจัดและบริหาร

สถานศึกษาท่ีดี มีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญทางการศึกษาของไทยในการ

พัฒนาคุณลักษณะและ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษา เพ่ือเป็นข้อกําหนดคุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Qualification) โดยกําหนดมาตรฐาน 

ความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน รวมท้ัง จากการ

ปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้นํา แนวคิดของสมรรถนะมา

ใช้ในการบริหารบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทําให้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความเก่ียวข้อง

โดยตรงกับท้ังสองเร่ืองดังกล่าว ส่วนการกําหนด สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาน้ัน คณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กําหนดให้มีการประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ

ประจําสายงาน (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 7) นอกจากน้ีในปัจจุบัน สมรรถนะมีบทบาทและความสําคัญต่อการ

จัดการจัดการศึกษาและ โรงเรียนถือเป็นหน่วยงานท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา ดังน้ันผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา และกําหนดทิศทางความสําเร็จ
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ของโรงเรียนให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีมุ่งพัฒนา

ผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกายความรู้คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมือง

ไทยและ เป็นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมี

ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา ตลอด

ชีวิต และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังกล่าว ได้กําหนดให้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตําแหน่งท่ีมี วิทยฐานะ และมีค่าตอบแทนวิทยฐานะอีกท้ังเป็น ตําแหน่งท่ีได้รับ 

การยอมรับจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสังคม ดังน้ัน การบริหารจัดการศึกษาใน โรงเรียนจะประสบ

ผลสําเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สูงสุดได้หรือไม่ต้องอาศัย

บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถรวมท้ังคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการนําพา องค์กรพัฒนาไปในทิศทางท่ี

เหมาะสม และทันต่อภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสังคมและโลกได้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน, 2552: 55) 

  จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ว่ามี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได้เป็นข้อมูล แก่ผู้เก่ียวข้องในการปรับปรุง

และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1    

2.  เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  

 

การดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จํานวน 292 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยการพิจารณา

จํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถเป็นตัวแทนประชากรได้ ซ่ึงเทียบจํานวนประชากรท้ังหมดกับตารางกําหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (พิสณุ ฟองศรี, 2553: 69) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 170 คน  

2. ตัวแปรท่ีวิจัย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ตัวแปรตาม 

ได้แก่ สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการ

ท่ีดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การส่ือสารและจูงใจ  

7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 8) การมีวิสัยทัศน์ 



142 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 1 January - April 2022 

 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอน ศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ลิเคิร์ท (Likert) โดยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์

ของงานวิจัย นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นําแบบสอบถามท่ีไปทดลองใช้ 

(Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้ (Try Out) 

มาหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1  เท่ากับ 0.70   

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ทํางาน โดยใช้ t-test แบบ Independent 

 

ผลการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ท่ี 1 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวม ตามตารางท่ี 1 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

               ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวม  
 

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา x" S.D. ระดับ 

1.  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4.59 0.54 มากท่ีสุด 

2.  ด้านการบริการท่ีดี   4.58 0.58 มากท่ีสุด 

3.  ด้านการพัฒนาตนเอง   4.64 0.55 มากท่ีสุด 

4.  ด้านการทํางานเป็นทีม     4.63 0.52 มากท่ีสุด 

5.  ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์   4.58 0.54 มากท่ีสุด 

6.  ด้านการส่ือสารและการจูงใจ   4.58 0.56 มากท่ีสุด 

7.  ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร   4.63 0.52 มากท่ีสุด 

8.  ด้านการมีวิสัยทัศน์     4.60 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากท่ีสุด (x"= 4.60, 

S.D.= 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติมากท่ีสุดทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ 

ด้านการพัฒนาตนเอง ค่าเฉล่ีย (x"= 4.64, S.D.= 0.55) รองลงมาคือ ด้านการทํางานเป็นทีมและการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร (x"= 4.19, S.D.= 0.58) ด้านการมีวิสัยทัศน์ (x"= 4.19, S.D.= 0.58) ด้านการมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ (x"= 4.19, S.D.= 0.58) ตามลําดับ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสุดได้แก่ ด้านการบริการท่ีดี  

(x"= 4.58, S.D.= 0.58) ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (x"= 4.58, S.D.= 0.54)  ด้านการส่ือสารและ 

การจูงใจ (x"= 4.58, S.D.= 0.56) ตามลําดับ 

 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน  

               เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามเพศ 
 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

เพศ 

t p 
ชาย 

(n= 134) 

หญิง 

(n= 36) 

 𝐱" S.D. 𝐱" S.D. 

1.  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4.59 0.55 4.63 0.51 1.974 0.59 

2.  ด้านการบริการท่ีดี   4.59 0.58 4.56 0.56 1.974 0.68 

3.  ด้านการพัฒนาตนเอง   4.63 0.55 4.69 0.55 1.974 0.45 

4.  ด้านการทํางานเป็นทีม     4.62 0.53 4.65 0.53 1.974 0.71 

5.  ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์   4.59 0.54 4.52 0.56 1.974 0.42 

6.  ด้านการส่ือสารและการจูงใจ   4.59 0.56 4.54 0.55 1.974 0.62 

7.  ด้านการพัฒนาศักยภาพของ 

    บุคลากร   
4.63 0.52 4.63 0.51 1.974 0.99 

8.  ด้านการมีวิสัยทัศน์     4.62 0.52 4.53 0.57 1.974 0.27 

รวม 4.60 0.54 4.59 0.54 1.974 0.59 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
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ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบ 

แบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ไม่แตกต่างกัน 

  

ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด 

                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)  

                จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

(N= 2) (N= 166) (N= 2)  

x" S.D. x" S.D. x" S.D. 

1.  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4.10 0.14 4.60 0.43 4.70 0.14 

2.  ด้านการบริการท่ีดี   3.60 0.57 4.60 0.46 4.40 0.57 

3.  ด้านการพัฒนาตนเอง   3.80 0.57 4.65 0.42 4.80 0.28 

4.  ด้านการทํางานเป็นทีม     3.80 0.28 4.63 0.44 4.90 0.14 

5.  ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์   3.70 0.42 4.58 0.44 4.80 0.28 

6.  ด้านการส่ือสารและการจูงใจ   3.70 0.42 4.59 0.45 4.50 0.42 

7.  ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร   3.80 0.28 4.64 0.39 4.50 0.70 

8.  ด้านการมีวิสัยทัศน์     3.90 0.14 4.61 0.43 4.60 0.57 

รวม 3.80 0.35 4.61 0.43 4.65 0.39 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา ผู้วิจัยได้ดําเนินการ

ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือทดสอบรายด้าน พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 แตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ด้านการบริการท่ีดี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทํางานเป็นทีม 

ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการส่ือสารและการจูงใจ ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

ส่วนด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิและด้านการมีวิสัยทัศน์ ไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 

ผลการวิจัย เร่ืองสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. เม่ือพิจารณาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ

สมรรถนะผู้บริหารเป็นส่ิงสําคัญและมีความจําเป็นในการขับเคล่ือนการบริหารงานสถานศึกษาให้เจริญกาว

หน้าไปด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย 

วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลและหลักการ

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ให้เกิดความคุ้มค่า

ความสามารถในการทํางานต่าง ๆ เหล่าน้ี ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้มีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารในยุคของการเปล่ียนแปลงได้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้นํายุคใหม่

เพ่ือให้การดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้

บุคลากรและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารสถานศึกษา มีการวางแผน วิเคราะห์ จุดแข็ง 

จุดอ่อน ค้นหาโอกาส อุปสรรคของการทํางานเพ่ือกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และกลยุทธ์ให้

สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน การคิดหาแนวทาง

หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพข้ึนกว่าเดิม และผู้บริหารสถานศึกษาจัด

ให้มีการติดต่อส่ือสารท่ีชัดเจน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ และจัดให้เป็น

ระบบ สร้างความเข้าใจท่ี ถูกต้องอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กรและกระตุ้นหรือผลักดันให้บุคลากรมีเจตคติท่ีดี  

เกิดความศรัทธา เต็มใจ และพร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างานจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ด้วยบรรยากาศท่ีดีต่อกันจัดกิจกรรมท่ีสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน แสดงความเอ้ืออาทรต่อผู้ร่วมงานและเป็น

กันเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ สุจิตรา ยีหวังเจริญ (2553: 126) ได้ทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนา อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง ของระดับ

สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ ระดับสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

สอน ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมี ขนาดของโรงเรียนต่างกัน ท้ังภาพรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะมีการกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติเก่ียวกับผู้บริหาร โรงเรียนไว้อย่าง

ชัดเจน และโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่มีโครงสร้างการ บริหารงานของโรงเรียนเหมือนกัน

ทําให้ผู้บริหาร โรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนไปใน แนวทางเดียวกัน อีกท้ังจานวนโรงเรียนเอกชน 

สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเพ่ิมมากข้ึนทําให้มีการแข่งขันกันสูง แต่ละโรงเรียน 

จึงจําเป็นต้องพัฒนาให้โรงเรียนของตน มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนอ่ืน ส่งผลให้ ผู้บริหารในแต่ละขนาด

ของโรงเรียนต้องมีการ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้มีสมรรถนะ ไม่แตกต่างกัน 
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2. จากการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจาก ในยุคท่ีนโยบายหน่วยเหนือกําหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้นํา

การเปล่ียนแปลง ผู้บริหารได้มีการอบรมเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจการบริหารสู่สถานศึกษา ทุกระดับ 

ดังน้ัน จึงอาจมีพฤติกรรมการบริหารท่ีไม่แตกต่างกัน ทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ท่ีใดก็

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับพรพิศ อินทะสุระ (2553: 74) ได้ทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติ

หน้าท่ีอยู่โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม 

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  

              1.1 จากการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า ด้านการบริการท่ีดี ด้านการวิเคราะห์และ

ด้านการส่ือสารจูงใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดแต่เรียงลําดับแล้วมีค่าน้อยท่ีสุด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ควรกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาตนเอง 

     1.2 หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ิมเติม

ความรู้เฉพาะด้านอย่างต่อเน่ือง หรือจัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการปฏิบัติงาน  

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป  

    2.1 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

    2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ท่ีประสบความสําเร็จ 

 

เอกสารและส่ิงอ้างอิง 

ธีระ รุญเจริญ. (2550). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา. 

  (พิมพ์คร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: แอล ที เพรส จํากัด. 

พิสณุ ฟองศรี. (2553). การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย. (พิมพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ:  

  บจก.ด่านสุทธาการพิมพ์. 

 



147 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 

พรพิศ อินทะสุระ. (2553). สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 

  และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5. 

  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

สุจิตรา ยีหวังเจริญ. (2553). สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้. วิทยานิพนธ์สาขาการบริหารและการจัดการศาสนาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552). หลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู 

  และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ:                

           พริกหวานกราฟฟิค จํากัด. 

  

 

  



148 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 1 January - April 2022 

 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธาน ี

Academic Administration of Government Vocational Education 

Institutions in Pathumthani Province 

 

อัญชลี  ดอกดี 

Uncharee Dokdee 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

Educational Administration Branch, Education Faculty, Bangkokthonburi, University 

e-mail: 6253100038.edu@bkkthon.ac.th 

Received: February, 22 2022 

Revised: March, 10 2022 

Accepted: March, 14 2022 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษาและ

ประสบการณ์การทํางาน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรประกอบด้วยครูผู้สอนในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานีจํานวน 253 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วย

ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 155 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาครัฐ จังหวัดปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ครูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณ์ 

การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด

ปทุมธานีโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 

คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ, สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) To study the teachers’ opinions on the 

academic administration of government vocational education institutions in Pathumthani 

Province; and 2) To comparethe teachers’ opinions on the academic administration of 
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government vocational education institutions in Pathumthani Province classified by 

education level and work experience. Research methodology was a survey research. The 

population included 253 teachers of government vocational education institutions in 

Pathumthani Province. Samples, totaling 155 teachers, obtained via stratified random 

sampling technique, comprised of teachers of government vocational education institutions 

in Pathumthani Province. The instrument used for collecting the data was a 5-level rating 

scale questionnaire. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 

Standard Deviation, and t-test. 

The results of the research were found that: 1) The  teachers’ opinions on the 

academic administration of the government vocational education institutions in 

Pathumthani Province were at the high level in overall; and 2) The teachers who had 

different education levels and work experienceshad no different opinions on the academic 

administration in overall. 

 

Keywords: Academic Administration, Government Vocational Education 

 

บทนํา 

การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ

ไทยให้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ทักษะท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12, 2560) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ระบบการศึกษา

เป็นหน่ึงในกลไกในการขับเคล่ือนประเทศ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จากรายงานกรมการจัดหางาน ประเทศไทยยังประสบปัญหาขาด

แคลนแรงงาน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย TDRI การปฏิรูประบบการศึกษาไทย เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขัน การปฏิรูปอาชีวศึกษาปัญหา คุณภาพผู้จบอาชีวะยังไม่ตอบโจทย์ของสถาน

ประกอบการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  

การบริหารและการจัดการศึกษา มี 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550) งานวิชาการ

เป็นงานหลักของการบริหารโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียน พิจารณาได้จากผลงานทาง

วิชาการ (ปรียาพร วงษ์อนุตรโรจน์, 2555: 2) 

ปัญหาการบริหารงานวิชาการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ด้านปริมาณ 

และคุณภาพของการอาชีวศึกษา สถานศึกษาควรให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับ การบริหารงานวิชาการ 

นอกจากการบริหารงานวิชาการจะเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษา ด้วยเหตุผล
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ดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด

ปทุมธานี และผู้วิจัย มีความต้องการพัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัด 

การอาชีวศึกษา ในจังหวัดตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาของชาติและตามวัตถุประสงค์ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 

จังหวัดปทุมธานี              

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน 

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 

จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  

พ.ศ. 2551 และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 

โดยสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดให้เหมาะสมสําหรับใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี        

         

               ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

1. ระดับการศึกษา 

    1.1 ปริญญาตร ี

    1.2 สูงกว่าปริญญาตร ี

2. ประสบการณ์การทํางาน 

    2.1 ต่ํากว่า 10 ปี 

    2.2 10 ปี ข้ึนไป 

 

1. ด1านแผนกวิชา  

2. ด1านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3. ด1านงานวัดผลและประเมินผล  

4. ด1านงานวิทยบริการและห1องสมุด  

5. ด1านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

6. ด1านงานสื่อการเรียนการสอน            

 

สถานภาพของครู 
 

สถานภาพการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี 
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การดําเนินการวิจัย 

    การวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี  

มีขอบเขตในการวิจัย ดังน้ี 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ผู้วิจัยศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2551 และระเบียบสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยสังเคราะห์ให้เหมาะสม

สําหรับใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย แผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและ

ประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานส่ือการเรียนการสอน  

 2. ขอบเขตด้านประชากร 

    2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี 

จํานวน 3 สถานศึกษา ประชากรท้ังหมด 253 คน ได้แก่ 1) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จํานวน 154 คน 

2) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จํานวน 58 คน และ 3) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จํานวน 41 คน 

    2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด

ปทุมธานี ประกอบด้วย 3 สถานศึกษา กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิดตารางกําหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 155 คน 

และผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

ตามวิทยาลัยท่ีสังกัด แล้วทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม 

ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  จํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาภาครัฐ 

ของอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

จํานวนครูผู้สอน จํานวนครูผู้สอน 

1. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

2. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

3. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

154 

58 

41 

100 

40 

25 

รวม 253 155 
 

ท่ีมา:  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

         การอาชีวศึกษา, 2563 
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3. ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

              3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของครูผู้สอน ประกอบด้วย (1) ระดับการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี,

สูงกว่าปริญญาตรี และ (2) ประสบการณ์การทํางาน ได้แก่ ต่ํากว่า 10 ปี, 10 ปีข้ึนไป 

             3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ท้ัง 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านแผนกวิชา (2) ด้านงานพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน (3) ด้านงานวัดผลและประเมินผล (4) ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด  

(5) ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ (6) ด้านงานส่ือการเรียนการสอน 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ัง

น้ีเป็นแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับ การบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

           ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ 

(Check List) จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน   

           ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 

จังหวัดปทุมธานี ตามข่ายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 6 ด้าน คือ 1) ด้านแผนกวิชา 2) ด้านงาน

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3) ด้านงานวัดผลและประเมินผล 4) ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด  

5) ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ 6) ด้านงานส่ือการเรียนการสอน  

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวคิด

ของลิเคิร์ท (Likert) 

 4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี มีลําดับ

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี           

     4.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการจาก

เอกสารและตําราต่าง ๆ 

          4.2 กําหนดกรอบการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยจากข้อมูลท่ีศึกษา เอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องตามกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย  

          4.3 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยยึดวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะเป็นหลัก  

          4.4 นําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 

           4.5 นําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปหาค่าความเท่ียงตรง (Validity)  

โดยให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่า 

IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ 
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    4.6 นําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญแล้วนําเสนอ

อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 

    4.7 นําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 คน แล้วนํามาหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ของความเช่ือม่ันตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.88  

    4.8 นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม

แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

 5. การดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 

        ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากครูผู้สอนสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด

ปทุมธานี ดังน้ี   

        5.1 ขอหนังสือแนะนําตัวผู้ วิ จัยและขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุ รี  

ถึงผู้อํานวยการสถานศึกษาของรัฐ อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ท้ัง 3 สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 2) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  

และ 3) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เพ่ือขอความร่วมมือในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

       5.2 ติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และได้รับกลับคืนมาท้ังหมด 155 ฉบับ คิดเป็น 

ร้อยละ 100 

         5.3 นําแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา ทําการสํารวจ พบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ และ

นําไปใช้วิเคราะห์ได้ทุกฉบับ 

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากท่ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ดําเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจัดทําข้อมูล โดยดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 

         6.1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การ

ทํางาน วิเคราะห์โดยการหาความถ่ีและร้อยละ 

   6.2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด

ปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เป็นรายข้อรายด้านและโดยภาพรวมแล้วนํามาเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์การ 

แปลความหมายของเบสท์ (Best, 1970: 195) 

         6.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน วิเคราะห์โดยการทดสอบ

ค่าที (t-test) 

 7. สถิ ติ ท่ี ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อ มูล  1) ค่ า ร้อยละ  (Percentage) 2 ) ค่ า เฉ ล่ีย  (Mean)  

3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 4) การทดสอบค่าที (t-test) 
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ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยท่ีกําหนด

ไว้ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 140 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  จํานวน ร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

        ชาย 88 56.77 

        หญิง 67 43.23 

รวม 155 100.00 

อายุ   

        ต่ํากว่า  35 ปี 64 41.29 

        35 ปีข้ึนไป 91 58.71 

รวม 155 100.00 

ระดับการศึกษา   

        ปริญญาตรี 97 62.58 

        สูงกว่าปริญญาตรี 58 37.42 

รวม 155 100.00 

ประสบการณ์การทํางาน   

        ต่ํากว่า 10 ปี 74 47.74 

        10 ปีข้ึนไป 81 52.26 

รวม 155 100.00 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด

ปทุมธานี ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี 

โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านแผนกวิชา ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านงานวัดผลและ

ประเมินผล ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และด้านงานส่ือการเรียน

การสอน ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ 

               ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยรวม 
 

การบริหารงานวิชาการ x" S.D. ระดับ 

1. ด้านแผนกวิชา 4.47 0.59 มาก 

2. ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 4.45 0.62 มาก 

3. ด้านงานวัดผลและประเมินผล 4.52 0.56 มากท่ีสุด 

4. ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด 4.43 0.65 มาก 

5. ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4.53 0.60 มากท่ีสุด 

6. ด้านงานส่ือการเรียนการสอน 4.37 0.64 มาก 

รวม 4.46 0.61 มาก 

 

จากการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี  

สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังน้ี 

   1.1 ด้านแผนกวิชา พบว่าครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านแผนกวิชา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 4.47) 

เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การจัดทําแผนการเรียนตรงตามโครงสร้างของ

หลักสูตร การจัดทําตารางเรียน ตารางสอน มีความถูกต้องสมบูรณ์ และควบคุมดูแลการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามหลักสูตร สําหรับข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

       1.2 ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 4.45) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 

ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีการสอนท่ีทันสมัย สําหรับข้อท่ีเหลืออยู่ใน

ระดับมาก 
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    1.3 ด้านงานวัดผลและประเมินผล พบว่าครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านงานวัดผลและประเมินผล 

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x"= 4.52) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ตรวจสอบการให้

ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อํานวยการวิทยาลัยอนุมัติผลการเรียน และ

วิเคราะห์ข้อสอบและจัดทําข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ สําหรับข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับมากท่ีสุด 

    1.4 ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด พบว่าครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านงานวิทยบริการและ

ห้องสมุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 4.43) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  

จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เอ้ือต่อผู้เข้าใช้บริการ สําหรับข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

    1.5 ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่าครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x"= 4.53) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ดําเนินการติดต่อ

ประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพ่ือจัดหาท่ีฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา และจัด

ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สําหรับข้อ

ท่ีเหลืออยู่ในระดับมากท่ีสุด 

    1.6 ด้านงานส่ือการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านงานส่ือการเรียนการสอน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 4.37) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน สรุปได้ดังน้ี  

    2.1 ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณา

ในแต่ละด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

    2.2 ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 

อภิปรายผล 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี พบว่ามีประเด็นท่ี

น่าสนใจ ควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐสยาม วงษ์ย่ี (2557) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของครู 
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อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศการสอน ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ ด้านการจัดการ

เรียนการสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์และส่ือการสอน ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการวัดผลและ

ประเมินผล และด้านห้องสมุด อยู่ในระดับมากทุกด้าน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้

ความสําคัญกับการศึกษามากข้ึน มีการพัฒนา ปรับเปล่ียนแนวทางในการบริหารงานให้สอดคล้องกับระบบ

การส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําให้ครูสามารถเพ่ิมเติมความรู้ได้จากหลายช่องทางการส่ือสาร  

การบริหารงานวิชาการซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจท่ีสําคัญของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้บริหารจึงต้องส่งเสริม 

สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ต่อผู้เรียน และสถานศึกษา ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และนําหลักสูตรไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมี

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ครูท่ีมีระดับการศึกษา

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด

ปทุมธานี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 

มีการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการอย่างรอบด้าน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานครอบคลุม

ภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ในการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนผล จันทร์เกิด (2554) ท่ีได้

ศึกษา เร่ือง การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูท่ีมีระดับ

การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ 

การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด

ปทุมธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ครูท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรภพ ไพรวัลย์ 

(2558) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูใน

สถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การทํางานแตกต่างกัน 

โดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 

    1.1 ด้านแผนกวิชา ควรพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน จัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ์ของแผนกวิชา ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

   1.2 ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ควรจัดทําตารางเรียน ตารางสอนร่วมกับแผนก

วิชาและสถานประกอบการ ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบการจัดการศึกษา และ

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทาเอกสารประกอบการสอน 

    1.3 ด้านงานวัดผลและประเมินผล ควรตรวจสอบการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษาและผู้อํานวยการวิทยาลัยอนุมัติผลการเรียน และวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทําข้อสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ 

   1.4 ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการห้องสมุด 

จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้บริการอย่างเพียงพอ และจัดหาส่ือและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยให้เพียงพอต่อการเข้ารับบริการ 

    1.5 ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ควรจัดประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพ่ือร่วมกัน

วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และดําเนินการติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและ

สถานประกอบการเพ่ือจัดหาท่ีฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา 

   1.6 ด้านงานส่ือการเรียนการสอน ควรจัดหาส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอต่อ

การจัดการเรียนการสอน พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และผลิตส่ือด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน 

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือท่ีจะได้รับความคิดเห็นท่ี

หลากหลายและครอบคลุม อันจะนําไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด

ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการมากย่ิงข้ึน 

   2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด

ปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและการพัฒนาตลาดดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซี ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Viral Video พัฒนาเพจ Facebook โปรไฟล์ 

สโลแกน วิธีการโพสต์ ติดแฮชแท็ก และเพ่ิมช่องทางการส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกข้ึน โดยการสแกน QR 

Code ท่ีเช่ือมต่อกับ Line 2) เป็นการศึกษาและพัฒนาโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซี ให้มีความโดดเด่นและทันสมัยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โด ยการ สั มภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview Questions) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สํ า คัญ  (Key 

Informants) ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี จํานวน 2 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าของกิจการ  

2 คน และบุคคลบริเวณชุมชน 5 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อ 

การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจล By KaeKron อยู่ในระดับมาก (x"= 4.17) ในรายประเด็น 
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ข้อย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ ด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video  

(x"= 4.25) ด้านประโยชน์ของการใช้งาน (x"= 4.23) ด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook  

(x"= 4.20) ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (x"= 4.17) และด้านการออกแบบ

และการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ (x"= 4.00)   

 

คําสําคัญ: การจัดการการตลาดดิจิทัล, การออกแบบโลโก้ตราสินค้า, ผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซี 

 

ABSTRACT 

This research is a mixed research with the objectives of 1. To study and develop 

the digital market of fancy scented gel candles. Via social media Viral Video develop 

Facebook page, profile, slogan, method of posting, tagging and adding more convenient 

product ordering channels by scanning QR Code connected to Line 2. To study and 

develop logo, brand Product, product and product packaging design, fancy gel candle to 

be outstanding and up-to-date, the sample group was 100 consumers in Bangkok by 

simple random sampling, the population used in qualitative research (In-depth Interview 

Questions). Key information (Key Informants) consisted of 2 owners of fancy gel candle 

products. The sample group consisted of 2 business owners and 5 people in the 

community.   

The results of the research were found that: The digital marketing management of 

By KaeKron candle products was at a high level (x"= 4.17). In each sub-issue, the overall 

satisfaction was found at a high level including design, Viral Video (x"= 4.25), and Benefits 

of usability (x"= 4.23), Facebook page design and development (x"= 4.20), logo design, 

product branding and packaging (x"= 4.17) and website design and layout (x"= 4.00) 

 

Keywords: Digital Marketing Management, Brand Logo Design, Fancy Scented Gel Candle 

                Products 

 

บทนํา 

ปัจจุบันในประเทศของเราเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มการสูบบุหร่ี หรือม่ัวสุ่มเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ 

ทางชุมชนจึงได้คิดท่ีจะนําเด็ก ๆ ออกจากส่ิงเสพติดผ่านการทํากิจกรรมเสริมการเรียนรู้กลุ่มของพวกเราจึง

คิดประดิษฐ์ท่ีสามารถใช้ตกแต่งบ้านมีประโยชน์สามารถเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ สร้างเสริมทักษะ
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การเรียนรู้และจินตนาการน้ันก็คือเทียนเจลแบบแผนซี ท่ีสามารถตกแต่งภายในขวกโหลได้ผ่านจินตนาการ

ของเด็กๆและยังมีการไปเป็นวิทยากรในการสอนทําเทียนเจลท่ีโครงการอุทยานชัยพัฒนาในจังหวัดนครปฐม

เพ่ือมอบโอกาสให้กับคนท่ีอยากจะสร้างอาชีพแต่ยังไม่มีความรู้ หรือไอเดียในการประกอบธุรกิจและการ

จัดทําเทียนเจล เพ่ือให้คนท่ีเข้ามาเรียนได้นําไปปรับใช้ต่อยอดในอนาคตชุมชนผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี By 

KaeKron ในจังหวัดนครปฐมได้ทําการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซีและยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี

มากนักตราโลโก้ผลิตภัณฑ์ไม่มีจุดเด่นเป็นท่ีสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นหรือกลุ่มเป้าหมายและยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ท่ี

สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จึงทําให้กิจการยังไม่เป็นท่ีรู้จักและยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

ผู้วิจัยทําจึงเล็งเห็นปัญหาของผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี By KaeKron และให้ความสําคัญของการจัดการ

การตลาดดิจิทัลจึงทําให้เกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาและถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับเจ้าของกิจการเก่ียวกับพัฒนา

เพจ Facebook ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ิมช่องทางการส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกข้ึนโดย 

การสแกน QR Code ท่ีเช่ือมต่อกับ Line เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักและเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาและการพัฒนาตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซี ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

Viral Video พัฒนา เพจ Facebook โปรไฟล์ สโลแกน วิธีการโพสต์ ติดแฮชแท็ก และเพ่ิมช่องทาง 

การส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกข้ึน โดยการสแกน QR Code ท่ีเช่ือมต่อกับ Line 

 2. เพ่ือเป็นการศึกษาและพัฒนาโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 

เทียนเจลหอมแฟนซี ให้มีความโดดเด่นและทันสมัย 

 

การดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Questions) ผู้ให้

ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซีจํานวน 2 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

เจ้าของกิจการ 2 คน และชุมชน 5 คน 

2. เคร่ืองมือใช้ในการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือวิจัยเชิงคุณภาพ  

ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Questions) และเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม

(Questionnaire) Google Form ท่ีผู้ศึกษาได้สร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษาการจัดการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี By KaeKron ตําบลบ่อพลับ 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดยมีสาระตรงกับวัตถุประสงค์ เพ่ือสอบถามผู้ท่ีมีประสบการณ์ตรง 

และเก่ียวข้องกับการจัดการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี ตําบลบ่อพลับอําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม โดยถามข้อมูลดังน้ี 
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    2.1 การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการจัดการและพัฒนาตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซีให้

ความรู้และสามารถนําไปใช้จริง            

    2.2 การจัดทําการตลาดดิจิทัลมีประโยชน์ต่อกิจการผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี อย่างไร 

    2.3 ท่านจะนําความรู้เก่ียวกับการจัดการตลาดดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับกิจการหรือไม่ 

3. การสร้างเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณแบบสอบถามการจัดการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียน 

เจลแฟนซี By KaeKron โดยการสร้างแบบสอบถามในระบบออนไลน์ ด้วย Google Form มีจํานวน 

3 ตอน 1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน และ 2) ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพจ 

facebook มีความน่าเช่ือถือ,ข้อมูลข่าวสารน่าสนใจและติดตาม, การส่ือสารทางภาพและวิดิโอเพ่ือให้

ความรู้เก่ียวกับตัวสินค้า, การชําระเงินและการจัดส่งมีหลายวิธี,โลโก้สินค้ามีความโดดเด่นและดึงดูดลูกค้า,

การทําวิดิโอสอนทําเทียนเจลแฟนซีเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า, การอัพเดทข้อมูลอยู่เป็นประจํา, การเข้าถึง 

โดยการสแกน QR CODE สะดวกต่อการค้นหาเพจ, การแชร์สถานท่ีต้ังของร้านค้าในเพจเป็นการให้ลูกค้า

เข้าถึงได้มากข้ึน, ข้อความอัตโนมัติ ท่ีตอบคําถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis)โดยการจําแนกถ้อยคํา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา(Descriptive Statistical)โดยใช้ตารางแจกแจง

ความถ่ีเป็นค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ “การจัดการ

การตลาดดิจิทัลเทียนเจลแฟนซีตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”โดยใช้สถิติพรรณนา

Descriptive Statistical) โดยค่าเฉล่ีย (Mean) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายค่าร้อยละ

ข้อมูล (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 101)  

 

ผลการวิจัย 

 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis  
 

จุดแข็ง (Strengths) 

- เจ้าของกิจการมีความสามารถด้านศิลปะ  

  และการตกแต่งเป็นอย่างดี 

- เงินลงทุนเร่ิมแรก เป็นเงินลงทุนของผู้ก่อต้ังเอง 

  ท้ังหมด ทําให้กิจการไม่มีปัญหาภาระหน้ีสิน 

 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

- ตราสินค้าของกิจการยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค 

  มากนัก เน่ืองจากยังไม่มีการโฆษณาและ 

  ประชาสัมพันธ์ตราสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้เท่าท่ีควร 

- สถานท่ีผลิตสินค้าอยู่ในเขตท่ีพักอาศัยของชุมชน  

  ทําให้เกิดข้อจํากัดในด้านการขยายกําลังการผลิต 
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โอกาส (Opportunities) 

- รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีจะส่งเสริมธุรกิจขนาด 

  กลางและขนาดเล็กอย่างจริงจัง ทําให้เป็นโอกาส 

  ในการขยายการผลิต 

อุปสรรค (Threats) 

- เป็นอุตสาหกรรมท่ีลงทุนไม่มาก ทําให้มีคู่แข่ง 

  ในตลาดจํานวนมาก 

- สินค้าเลียนแบบได้ง่าย  ทําให้กิจการจําเป็นต้อง 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ส่วนประสมทางการณ์ตลาด 4P (Marketing Mix) 

1. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผลิตภัณฑ์ (Product) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 

ผลิตภัณฑ์มี 1 เดียวในโลก เพราะลูกค้าสามารถ

เป็นผู้ออกแบบทุกอย่างเองได้ ตามความชอบของ

แต่ละคน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

ผลิตภัณฑ์ใช้เวลาทําค่อนข้างนาน เน่ืองจากเป็น

งานฝีมือและต้องใช้ความปาณีตสูง 

โอกาส (Opportunities) 

ปัจจุบันผู้คนมีความสนใจผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นงาน DIY 

หรืองาน Handmade เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 

เน่ืองจากสินค้า DIY มีคนสนใจเพ่ิมข้ึนมากทําให้มี

คู่แข่งมากตามไปด้วย 

 

2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ราคา (Price) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 

ผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยาว์ สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ

ทุกวัย 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

กําไรท่ีได้จะลดน้อยลงเน่ืองจากต้ังราคาไว้ต่ํากว่า

ท้องตลาดท่ัวไป 

โอกาส (Opportunities) 

ผู้คนส่วนใหญ่ชอบสินค้าท่ีมีราคาถูก 

อุปสรรค (Threats) 

สินค้าท่ีมีราคาถูกกว่าท้องตลาด มักจะถูกมองว่า

คุณภาพต่ํา 

 

3. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 

มีช่องทางการจัดจําหน่ายครอบคลุมหลายช่องทาง 

เช่น Line Facebook Instagram เป็นต้น 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

เน่ืองจากมีหลายช่อง จึงทําให้การดูแลแต่ละ

ช่องทางลําบากมากข้ึนเน่ืองจากดูแลแค่คนเดียว 

โอกาส (Opportunities) 

ทําให้เข้าถึงผู้บริโภคได้หลายกลุ่ม 

อุปสรรค (Threats) 

ร้านค้า Handmade อ่ืน ๆ ก็จัดจําหน่ายในช่อง

การต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 
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4. การวิเคราะห์ SWOT Analysis การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 

มีการโปรโมทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ลูกค้า 

ยังสามารถจดจําแบรนด์ได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านการตลาด

ดิจิตอล 

โอกาส (Opportunities) 

การจัด Promotion สามารถดึงดูดความสนใจและ

สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 

ร้านค้าท่ีมีทุนมากกว่าย่อมเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 1  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากว่า 16 ปี (Gen Z) 20 20 

อายุ 17 - 36 ปี (Gen X) 50 50 

อายุ 37 - 52 ปี (Gen Y) 20 20 

อายุ 53 - 71 ปี (Gen Baby Boomer) 10 10 

รวม 100 100 

  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุ 17 - 36 ปี จํานวน 50 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50 อายุต่ํากว่า 16 ปี และอายุ 37- 52 ปี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 53-71 ปี

จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และอายุ 72 ปีข้ึนไป จํานวน 0 คน ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบียนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบส่ือใน 

ด้านออกแบบส่ือ 
N = 10 

ระดับความพึงพอใจ 
𝐱" S.D. 

1. ความน่าสนใจเก่ียวกับเพจ 4.66 0.6515 มากท่ีสุด 

2. ความน่าสนใจของสินค้า 4.50 0.8602 มาก 

3. เน้ือหามีความเหมาะสม 4.64 0.6560 มากท่ีสุด 

4. การติดต่อส่ือสาร 4.72 0.6013 มากท่ีสุด 

5. การใช้ภาษา 4.46 0.9425 มาก 

รวม 4.59 0.7315 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Page 

Facebook: เทียนเจลแฟนซี By KaeKorn โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.59) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือการติดต่อส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย

4.72) รองลงมา ได้แก่ ความน่าสนใจของเพจ (ค่าเฉล่ีย 4.66) เน้ือหามีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.64) 

ความน่าสนใจของสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.50) และการใช้ภาษา (ค่าเฉล่ีย 4.46) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านส่ือดิจิทัล 
 

ด้านออกแบบส่ือ 
N = 10 

ระดับความพึงพอใจ 
𝐱" S.D. 

1. ความสะดวกในการเข้าถึงเพจ 4.40 0.8000 มาก 

2.การติดต่อส่ือสารระหว่างเพจและผู้ใช้ 4.30 0.7810 มาก 

3.ข้อมูลข่าวสารชัดเจนและเหมาะสม 4.60 0.6633 มากท่ีสุด 

4.เน้ือหาในเพจมีความครอบคลุม 4.70 0.6403 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.7212 มากท่ีสุด 

  

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าต้องผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Page 

Facebook : เทียนเจลแฟนซี โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.55) และ

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือเน้ือหาส่ือท่ีใช้มีความเหมาะสมกับเพจ (ค่าเฉล่ีย

4.70) รองลงมา ได้แก่ มีการแนะนําการใช้สินค้าเข้าใจการใช้งานได้ง่ายข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.60) Page 

Facebook มีความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย4.40) ส่ือท่ีใช้มีภาพ สี และเน้ือหาท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.30)

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4  สรุปค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านส่ือดิจิทัลแบ่งตามด้าน 

                การออกแบบด้านการใช้งาน,ด้านส่ือดิจิทัล  
 

ความพึงพอใจ 

แต่ละด้าน 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ระดับความ 

พึงพอใจ Gen Z Gen X Gen Y Gen B Overall 

1.ด้านการออกแบบส่ือ 4.12 4.59 4.52 4.52 4.43 มาก 

2.ด้านการใช้งาน 4.35 4.51 4.51 4.52 4.47 มาก 

3.ด้านส่ือดิจิทัล 4.43 4.50 4.48 4.49 4.47 มาก 

รวม 4.30 4.55 4.50 4.51 4.49 มาก 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Page 

facebook : เทียนเจลแฟนซี โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) และเม่ือ

พิจารณารายข้อพบว่าแต่ละมีความพึงพอใจด้านท่ีแตกต่างกันโดยด้านการออกแบบส่ือ กลุ่ม Gen X จะให้

ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.59) ด้านการใช้งาน กลุ่ม Gen B จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

4.52) ด้านส่ือดิจิทัล กลุ่ม Gen X จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อเน้ือหาของผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี By 

KaeKorn 

 

ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบส่ือในกลุ่ม Gen X 
 

รูปแบบการนําเสนอเน้ือหา 
N = 50 

ระดับความพึงพอใจ 
𝐱" S.D. 

1. รูปแบบการนําเสนอภาพถ่ายเดียว 4.60 0.6633 มากท่ีสุด 

2. รูปแบบการนําเสนออัลบ้ัมภาพ 4.68 0.6765 มากท่ีสุด 

3. การนําเสนอแบบเซ็ทภาพ 4.48 0.8542 มาก 

4. รูปแบบการนําเสนอแบบภาพ 3D 4.72 0.6645 มากท่ีสุด 

5. รูปแบบการนําเสนอแบบวิดีโอ 4.60 0.7746 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.7266 มากท่ีสุด 

  

จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Page 

Facebook : เทียนเจลแฟนซี โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ

เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือรูปแบบการนําเสนอแบบภาพ 3D (ค่าเฉล่ีย 

4.72) รูปแบบการนําเสนออัลบ้ัมภาพ(ค่าเฉล่ีย 4.68) รูปแบบการนําเสนอถ่ายเดียว รูปแบบการนําเสนอ

แบบวิดีโอ (ค่าเฉล่ีย 4.60) และการนําเสนอแบบเซ็ทภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.48) ตามลําดับ 

  

ตารางท่ี 6  สรุปค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านรูปแบบการนําเสนอเน้ือหา 
 

รูปแบบการ

นําเสนอเน้ือหา 

ความพึงพอใจต่อประเภทเน้ือหา ระดับความ

พึงพอใจ Gen B Gen Y Gen X Gen Z Overall 

1. รูปแบบการ 

   นําเสนอภาพถ่าย 

   เดียว 

4.10 4.60 4.61 4.55 4.46 มาก 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
 

รูปแบบการ

นําเสนอเน้ือหา 

ความพึงพอใจต่อประเภทเน้ือหา ระดับความ

พึงพอใจ Gen B Gen Y Gen X Gen Z Overall 

2. รูปแบบการ 

   นําเสนออัลบ้ัม 

   ภาพ 

4.60 4.68 4.67 4.40 4.59 มากท่ีสุด 

3. การนําเสนอ   

   แบบเซ็ทภาพ 
4.00 4.48 4.50 4.40 4.34 มาก 

4. รูปแบบการ 

   นําเสนอแบบ 

   ภาพ 3D 

4.20 4.72 4.70 4.40 4.51 มากท่ีสุด 

5. รูปแบบการ 

   นําเสนอแบบ 

   วิดีโอ 

4.40 4.60 4.60 4.55 4.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.26 4.61 4.61 4.55 4.50 มากท่ีสุด 

  

จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการ Page 

Facebook : เทียนเจลแฟนซี โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ

เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าแต่ละมีความสนใจท่ีแตกต่างกันโดยรูปแบบการนําเสนอภาพถ่ายเดียวกลุ่มGenX

จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.61) รูปแบบการนําเสนออัลบ้ัมภาพกลุ่ม GenY จะให้ความสนใจมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.68) การนําเสนอแบบเซ็ทภาพ กลุ่ม Gen X จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) 

รูปแบบการนําเสนอแบบภาพ 3D กลุ่ม GenY จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.72) รูปแบบ 

การนําเสนอแบบวิดีโอกลุ่ม Gen Y, Gen X จะให้ความสนใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

ตารางท่ี 7  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน 
                     

ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 - 3 ชม./วัน 0 0 

3 - 6 ชม./วัน 40 40 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน จํานวน (คน) ร้อยละ 

6 - 9 ชม./วัน 60 60 

มากกว่า 9 ชม./วัน 0 0 

รวม 100 100 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ด้านความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ 

มีความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน 6 - 9 ชม./วัน จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ60 3 -6ชม./วัน จํานวน 

4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และ 1 - 3 ชม./วันและมากกว่า 9 ชม./วัน จํานวน 0 คน ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 8  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบใด 
 

ท่านมีพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบใด จํานวน (คน) ร้อยละ 

โพสต์ Post 0 0 

แชร์ Share 10 10 

เช็คอิน Check in 10 10 

ไลค์ Like 80 80 

แท็ก Tag 0 0 

อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 10 100 

  

จากตารางท่ี 8 พบว่า ด้านพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบใดของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบไลค์ Like จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 แชร์ Share 

และเช็คอิน Check in จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ10 และโพสต์ Post แท็ก Tag และอ่ืน ๆ จํานวน 0 คน 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 9  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 
 

ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ใด จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพ่ือติดต่อส่ือสาร 30 30 

เพ่ือความบันเทิง 50 50 

เพ่ือซ้ือขายสินค้าและบริการ 20 20 
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ตารางท่ี 9  (ต่อ) 
 

ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ใด จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพ่ือค้นคว้าหาข้อมูล 0 0 

รวม 100 100 

  

จากตารางท่ี 9 พบว่า ด้านการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ใดของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือความบันเทิง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50  

เพ่ือติดต่อส่ือสาร จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เพ่ือซ้ือขายสินค้าและบริการ จํานวน 2 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 20 และเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูล จํานวน 0 คน ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 10  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทสินค้าท่ีจะซ้ือสินค้าและบริการ 

                 ผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคต 
 

ประเภทสินค้าท่ีท่านจะซ้ือสินค้า 

และบริการผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคต 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาหาร / ผัก ผลไม้ 10 10 

เส้ือผ้า 70 70 

จองโรงแรม / ท่องเท่ียว 20 20 

จองต๋ัวเคร่ืองบิน 0 0 

อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 100 100 

 

จากตารางท่ี 10 พบว่า ด้านประเภทสินค้าท่ีจะซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคตของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ประเภทสินค้าท่ีจะซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคต 

เป็นประเภทเส้ือผ้า จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ประเภทจองโรงแรม / ท่องเท่ียว จํานวน 2 คน คิด

เป็นร้อยละ 20 ประเภทอาหาร / ผัก ผลไม้ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ10 และประเภทจองต๋ัวเคร่ืองบิน

และอ่ืน ๆ จํานวน 0 คน ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ “การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียน

เจลแฟนซีBy KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”  

 

ตารางท่ี 11  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี 

                  By KaeKron โดยภาพรวมดังน้ี 
 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาด

ดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลแฟนซี By KaeKron 
MEAN แปลผล 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ 4.00 ระดับความพึงพอใจมาก 

ด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video 4.25 ระดับความพึงพอใจมาก 

ด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook 4.20 ระดับความพึงพอใจมาก 

ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 4.17 ระดับความพึงพอใจมาก 

ด้านประโยชน์ของการใช้งาน 4.23 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.17 ระดับความพึงพอใจมาก 

 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์

เทียนเจลแฟนซีBy KaeKron ตําบลบ่อพลับอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

(x"= 4.17) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากได้แก่ด้านการออกแบบ

การจัดทํา Viral Video (x"= 4.25) ด้านประโยชน์ของการใช้งาน (x" = 4.23) ด้านการออกแบบและการ

พัฒนาเพจ Facebook (x" = 4.20) ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (x"= 4.17) 

และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ (x"= 4.00) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 12  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ 
 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ MEAN แปลผล 

1.หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ 4.10 ระดับความพึงพอใจมาก 

2.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.20 ระดับความพึงพอใจมาก 

3.ข่าวสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มีความเหมาะสม 3.70 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.00 ระดับความพึงพอใจมาก 

 

จากตารางท่ี 12 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์

เทียนเจลBy KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านการออกแบบและการ

จัดรูปแบบของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (x" = 4.00) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจโดย
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ภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (x"= 4.20)  

หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ (x" = 4.10) และข่าวสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มีความ

เหมาะสม (x" = 3.70) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 13  ข้อมูลความพึงพอใจของบริโภคด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video 
 

ด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video MEAN แปลผล 

1. เน้ือหารูปภาพใน Viral Video ทําให้เกิดแรงจูงใจหรือไม่ 4.40 ระดับความพึงพอใจมาก 

2. หลังจากการรับชม Viral Video แล้วทําให้อยากไป 

   สถานท่ีในคลิปหรือไม่ 
4.10 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.25 ระดับความพึงพอใจมาก 

 

จากตารางท่ี 13 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์

เทียนเจลBy KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านการออกแบบการจัดทํา Viral 

Video อยู่ในระดับมาก (x" = 4.25) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก 

ได้แก่ เน้ือหารูปภาพใน Viral Video ทําให้เกิดแรงจูงใจหรือไม่ (x" = 4.40) และหลังจากการรับชม Viral 

Video แล้วทําให้อยากไปสถานท่ีในคลิปหรือไม่ (x"= 4.10) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 14  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook 
 

ด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook MEAN แปลผล 

1. การติดแฮชแท็ก ทําให้สะดวกต่อการค้นหา 4.30 ระดับความพึงพอใจมาก 

2. วิธีการโพสต์หรือแคปช่ัน เป็นท่ีน่าสนใจ 4.60 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. รูปภาพโปรไฟล์ สโลแกน มีความสวยงามและน่าสนใจ 

   เป็นท่ีจดจํา 
3.70 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.20 ระดับความพึงพอใจมาก 

 

จากตารางท่ี 14 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์

เทียนเจล By KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านการออกแบบและการพัฒนา

เพจ Facebook อยู่ในระดับมาก (x" = 4.20) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวม 

ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ วิธีการโพสต์หรือแคปช่ันเป็นท่ีน่าสนใจ (x"= 4.60) ท้ังน้ียังพบว่าความพึงพอใจ 
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โดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ การติดแฮชแท็ก ทําให้สะดวกต่อการค้นหา (x" = 4.30) และรูปภาพโปร

ไฟล์ สโลแกน มีความสวยงามและน่าสนใจเป็นท่ีจดจํา (x"= 3.70) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 15  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 

ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ MEAN แปลผล 

1. โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย 4.30 ระดับความพึงพอใจมาก 

2. บรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย 4.50 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ผู้บริโภคยินดีจะจ่ายในราคา 

   ท่ีสูงข้ึน 
3.70 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.17 ระดับความพึงพอใจมาก 

  

จากตารางท่ี 15 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์

เทียนเจล By KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (x"= 4.17) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจ 

โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย (x"= 4.50) ท้ังน้ียังพบว่า

ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากได้แก่โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและทันสมัย 

(x"= 4.30) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ผู้บริโภคยินดีจะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน (x"= 3.70) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 16  ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านประโยชน์ของการใช้งาน 
 

ด้านประโยชน์ของการใช้งาน MEAN แปลผล 

1. การมี QR Code ทําให้สะดวกต่อการสอบถามข้อมูล 

   หรือส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ 

3.80 ระดับความพึงพอใจมาก 

2. ทําให้สามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้ง่าย 4.90 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ทําให้ได้รับการตอบสนองจากผู้ประกอบการได้อย่าง 

   รวดเร็ว 
4.00 ระดับความพึงพอใจมาก 

รวม 4.23 ระดับความพึงพอใจมาก 

 

จากตารางท่ี 16 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์

เทียนเจล By KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านประโยชน์ของการใช้งาน  

อยู่ในระดับมาก (x"= 4.23) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
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ได้แก่ ทําให้สามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้ง่าย (x"= 4.90) ท้ังน้ียังพบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวม 

ในระดับมาก ได้แก่ ทําให้ได้รับการตอบสนองจากผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว (x"= 4.00) และการมี  

QR Code ทําให้สะดวกต่อการสอบถามข้อมูลหรือส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ (x"= 3.80) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซีตําบลบ่อพลับ  

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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สรุปผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จํานวน 100 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย พบว่า ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี และรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,000 - 20,000 บาท 

จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา อายุ 19 - 30 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 50 ตามลําดับ   

2. ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ อิน เทอร์เน็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จํานวน 100 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย พบว่า 

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบไลค์ Like จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ80 พฤติกรรม

ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน 6 - 9 ชม./วัน จํานวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ60 ประเภทสินค้าท่ีจะซ้ือ

สินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตในอนาคตเป็นประเภทเส้ือผ้า จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และ 

การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือความบันเทิง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ตามลําดับ  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ “การจัดการการตลาดดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์เทียนเจลBy KaeKron ตําบลบ่อพลับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ซ่ึงเป็น 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จํานวน 

100 คน พบว่า 1) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯท่ีมีต่อการจัดการ

การตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจล By KaeKron อยู่ในระดับมาก (x"= 4.17) ในรายประเด็นข้อย่อย 

พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ ด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video (x"= 4.25)  

ด้านประโยชน์ของการใช้งาน (x"= 4.23) ด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook (x"= 4.20)  

ด้านการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (x" = 4.17) และด้านการออกแบบและ 

การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ (x"= 4.00) ตามลําดับ 2) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัด

กรุงเทพมหานครฯท่ีมีต่อด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (x"= 4.00)  

ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่าย

ต่อการอ่านและการใช้งาน (x"= 4.20) หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ (x"= 4.10)  

และข่าวสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มีความเหมาะสม (x"= 3.70) ตามลําดับ 3) ความพึงพอใจโดยภาพรวม

ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อด้านการออกแบบการจัดทํา Viral Video อยู่ในระดับมาก 

(x"= 4.25) ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ เน้ือหารูปภาพใน 

Viral Video ทําให้เกิดแรงจูงใจหรือไม่ (x"= 4.40) และหลังจากการรับชม Viral Video แล้วทําให้อยากไป

สถานท่ีในคลิปหรือไม่ (x"= 4.10) ตามลําดับ 4) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัด
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กรุงเทพมหานครฯท่ีมีต่อด้านการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook อยู่ในระดับมาก (x"= 4.20) 

ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ วิธีการโพสต์หรือแคปช่ัน 

เป็นท่ีน่าสนใจ (x"= 4.60) ท้ังน้ียังพบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ การติดแฮชแท็ก  

ทําให้สะดวกต่อการค้นหา (x"= 4.30) และรูปภาพโปรไฟล์ สโลแกน มีความสวยงามและน่าสนใจเป็นท่ี

จดจํา (x"= 3.70) ตามลําดับ 5) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯท่ีมีต่อ

ด้านการออกแบบ  โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17) ในรายประเด็นข้อ

ย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย   

(x" = 4.50) ท้ังน้ียังพบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ มีความ

โดดเด่นและทันสมัย (x"= 4.30) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ผู้บริโภคยินดีจะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน  

(x"= 3.70) ตามลําดับ 6) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯท่ีมีต่อด้าน

ประโยชน์ของการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (x"= 4.23) ในรายประเด็นข้อย่อย พบว่า ความพึงพอใจโดย

ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ทําให้สามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้ง่าย (x"= 4.90) ท้ังน้ียังพบว่า

ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก่ ทําให้ได้รับการตอบสนองจากผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว 

(x"= 4.00) และการมี QR Code ทําให้สะดวกต่อการสอบถามข้อมูลหรือส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ (x"= 3.80) 

ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจล By KaeKron ตําบลบ่อพลับ 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี   

ส่วนท่ี 1 ผลการอภิปรายผลข้อมูลเชิงปริมาณ  

 1. เม่ือพิจารณาจากการพัฒนาออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ พบว่า การจัดรูปแบบใน

เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (x"= 4.20) หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ  

(x"= 4.10) และข่าวสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มีความเหมาะสม (x"= 3.70) ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวความคิด

ของ (Yang, Kim, Dhalwani & Vu, 2008) กล่าวว่า เน้ือหาเว็บไซต์ (Contents) คือส่วนประกอบของ

เน้ือหาเว็บไซต์ท่ีประกอบด้วยเน้ือหา ข้อมูลท่ีนําเสนออยู่บนเว็บไซต์ในรูปแบบของตัวอักษร ภาพประกอบ  

รวมไปถึงการใช้เสียงและไฟล์วิดีโอต่าง ๆ และสอดคล้องกับ งานวิจัย ศุจิกา ดวงมณี  (2539) ได้

ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน World Wide Web ของส่ือมวลชนไทย” พบว่า 

รูปแบบของข้อมูลข่าวสารจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ และส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเรียบง่ายเป็น

ตัวหนังสือมีภาพประกอบ และในอนาคตส่ือมวลชนจะใช้ World Wide Web เป็นช่องทางในการเผยแพร่

ข่าวสารมากข้ึน ในรูปแบบท่ีทันสมัยข้ึน แต่ยังคํานึกถึงความสะดวกของผู้ใช้งานเป็นหลัก 

2. เม่ือพิจารณาจากการพัฒนาการออกแบบการจัดทํา Viral Video พบว่า เน้ือหารูปภาพ 

ใน Viral Video ทําให้เกิดแรงจูงใจหรือไม่ (x"= 4.40) และหลังจากการรับชม Viral Video แล้วทําให้อยาก
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ไปสถานท่ีในคลิปหรือไม่ (x"= 4.10) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิน รัตนาธีราธร (2553) ได้ทําการศึกษา

เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจส่งต่อหรือไม่ส่งต่อ Viral Video” พบว่า มี 2 ปัจจัย คือ ความประทับใจ

หลังจากดูออนไลน์วีดีโออันเน่ืองมาก จากเน้ือหาและวิธีการนําเสนอ ปัจจัยรองลงมา คือ ความเหมาะสม

ของเน้ือหาท่ีจะแชร์ลงไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปัจจัยรองลงมา คือ ความชอบหรือความประทับใจหลัง

ชมคลิปวิดีโอ ปัจจัยน้ีเป็นอีกปัจจัยท่ีทําให้เกิดการแบ่งปัน เพราะหลังจากดูคลิปวิดีโอจบ ถ้าผู้ชมเกิด

ความชอบหรือความประทับใจ จะทําให้เกิดการแบ่งปันต่อท่ีสูง แต่มีกลุ่มตัวอย่างหลายคนท่ีชอบหรือ

ประทับใจเร่ืองราวในคลิปวิดีโอ แต่กลับไม่แบ่งปันเพราะไม่ใช่ประเภทของคลิปวิดีโอท่ีตนเองชอบหรือสนใจ 

แค่ดูคลิปวิดีโอแล้วรู้สึก ชอบ ประทับใจ แต่ไม่ได้เกิดความรู้สึกท่ีอยากจะแบ่งปัน ปัจจัยสุดท้าย คือ ความ

เหมาะสมในการแบ่งปัน เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ดูความเหมาะสมก่อนท่ีจะแบ่งปันคลิปวิดีโอออกไป 

เน่ืองจากบางคนห่วงในภาพลักษณ์ท่ีคนอ่ืนมองตนเอง ถ้าการแบ่งปันคลิปวิดีโอมีลักษณะเซ็กซ่ี อาจทําให้

คนอ่ืนมองว่า เป็นคนชอบคลิปวิดีโอประเภทน้ี และการแบ่งปันคลิปวิดีโอเก่ียวกับเร่ืองศาสนา การเมือง 

เร่ืองเพศ ต้องดูความเหมาะสมก่อนท่ีจะแบ่งปัน เพราะความเห็นของคนในสังคม อาจจะไม่ตรงกับผู้แบ่งปัน 

และจะเกิดข้อถกเถียงข้ึนได้  

3. เม่ือพิจารณาจากการพัฒนาการออกแบบและการพัฒนาเพจ Facebook พบว่า วิธีการโพสต์

หรือแคปช่ัน เป็นท่ีน่าสนใจ (x"= 4.60) การติดแฮชแท็ก ทําให้สะดวกต่อการค้นหา (x"= 4.30) และ 

รูปภาพโปรไฟล์ สโลแกน มีความสวยงามและน่าสนใจเป็นท่ีจดจํา (x"= 3.70)  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิลก (2558) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารบน Facebook Fanpage Goal Thailand 

ท่ีมีผลต่อการเข้าชมเว็บไซต์ Goal.com/th/” พบว่า กลยุทธ์การส่ือสารเน้ือหาได้รับความนิยมจากความ

น่าสนใจและมีความแตกต่าง มีการใช้คําแสดงภาพลักษณ์และคําร่วมสมัย นอกจากน้ีการโพสรูปหรือข้อมูล

ของนักฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงหรือมีความโดดเด่นก็ทําให้ได้รับความสนใจจากแฟนเพจเพ่ิมมากข้ึน 

4. เม่ือพิจารณาจากการพัฒนาการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พบว่า  

บรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย (x"= 4.50) ท้ังน้ียังพบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก 

ได้แก่ โลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ มีความโดดเด่นและทันสมัย (x"= 4.30) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ 

ผู้บริโภคยินดีจะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน (x"= 3.70) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ(Aaker, 1991: 7)  

กล่าวว่า ตราสินค้า หมายถึง ความโดดเด่นของช่ือ สัญลักษณ์เช่น โลโก้เคร่ืองหมายการค้า หรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมีเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ทําให้ผู้บริโภค

สามารถทราบท่ีมาของสินค้าและยังช่วยปกป้องบริษัท ลูกค้าของบริษัทจากคู่แข่งท่ีพยายามเข้ามาทําตลาด 

และสอดคล้องกับแนวความคิดของ(Aaker, 1991: 85) กล่าวว่าการต้ังราคาท่ีสูงกว่า (Price Premium) 

หมายถึง เม่ือผู้บริโภครับรู้ถึงตราสินค้า จะเป็นโอกาสให้ตราสินค้าน้ันสามารถต้ังราคาได้สูงกว่าคู่แข่งเพราะ

ผู้บริโภคยอมรับและมองเห็นถึงความแตกต่างจากตราสินค้าและสอดคล้องกับแนวความคิดของสุมาลี  

ทองรุ่งโรจน์, (2555) กล่าวว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีหลักท่ีต้องคํานึงถึงมีความโดดเด่น (Outstanding)  
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ในสภาพการตลาดท่ีมีการแข่งขันท่ีสูง บรรจุภัณฑ์จะต้องมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เม่ือเวลาวางข้างกับ

คู่แข่งหรือสินค้าอ่ืน ๆ ก็จะต้องดูโดดเด่น ท้ังสีสัน รูปทรง และรูปแบบ 

5. เม่ือพิจารณาจากการพัฒนาด้านประโยชน์ของการใช้งาน พบว่า ทําให้สามารถติดต่อกับ

ผู้ประกอบการได้ง่าย (x"= 4.90) ทําให้ได้รับการตอบสนองจากผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว (x"= 4.00) 

และการมี QR Code ทําให้สะดวกต่อการสอบถามข้อมูลหรือส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ (x"= 3.80) ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พิชญาวี คณะผล (2553) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

ของการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กรณีศึกษา: นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

จังหวัดเพชรบูรณ์” พบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวกต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยให้ความเห็นว่าสังคม

ออนไลน์เป็นช่องทางท่ีเปิดกว้าง เป็นช่องทางท่ีไว้ให้คนได้แสดงความคิดเห็นได้ในหลากหลายแง่มุม 

สามารถค้นหาข้อมูลและตอบสนองต่อความต้องการได้ง่าย และเป็นการโต้ตอบส่ือสารกันโดยอิสระไม่ว่าจะ

เวลาใด อยู่ท่ีไหน มีการใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์เพ่ือพูดคุยกับเพ่ือน ค้นหาเพ่ือนเก่าหรือหาเพ่ือนใหม่ 

เพ่ือการติดตามข่าวสารท่ีสนใจและเหตุการณ์ต่าง ๆ มีความพึงพอใจมากในเร่ืองของการได้สนทนาโต้ตอบ

กับเพ่ือน หรือผู้ท่ีต้องการจะส่ือสารด้วย มีความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร และมีความหลากหลายของ

ชุมชนหรือกลุ่มสังคม 

 ส่วนท่ี 2 ผลการอภิปรายผลข้อมูลเชิงคุณภาพ  

เม่ือพิจารณาจากกรอบแนวงานวิจัยของ สุภัค ถาวรนิติกุล (2557) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง

การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ 

พบว่า ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ เว็บเพจท่ีให้ความรู้ข้อมูลหรือคลิป

วีดีโอเพ่ือการส่ือสารรูปแบบของส่ือประชาสัมพันธ์ มีเอกลักษณ์ ทันสมัย ดึงดูด ความสนใจ และเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประกอบในส่ือประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย ส่วนหัวเร่ือง ข้อความ ภาพประกอบ ข้อมูล

การติดต่อ และข้อมูลผู้จัดทํา และจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้กลุ่มอาชีพเกษตรกรให้รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน    

 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลสํารวจผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า 1) สินค้ามีความสวยงามและสามารถส่ังทําได้ 2) พนักงานตอบกลับ

ข้อความรวดเร็ว 3) ราคาสินค้ามีความเหมาะสม ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  

2. การวิเคราะห์สอบถามข้อมูลจากเจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์เทียนเจล By KaeKron คือ คุณจิรายุ

แก่นจันทร์ และได้ใช้เคร่ืองมือสําคัญในการเก็บและรวบรวมข้อมูลคือ แผ่นแบบสอบถาม อุปกรณ์สําหรับ

บันทึกข้อมูล เช่น เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปและวีดีโอ เคร่ืองเขียน กระดาษสําหรับจดบันทึก 

การสัมภาษณ์แบบท่ีทําคือการสัมภาษณ์ท่ีเป็นลักษณะก่ึงมีโครงสร้าง คือมีคําถามท่ีต้ังไว้ชัดเจนเป็นข้อ ๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการทํา

วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

ได้แก่ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 241 คน โดยผู้การเปิด

ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan และการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือหาสัดส่วนแต่ละโรงเรียนด้วย

แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.98 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 6 คน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากสถานศึกษาท่ีมี

นักเรียนต้ังแต่ 500 คน  ข้ึนไป ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวม มีระดับการดําเนินงานอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน (x"= 4.20)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีการดําเนินงาน ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ด้านการให้ความสําคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.25) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จ

ของงานวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.22) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทํางานวิจัย

ในช้ันเรียน (x"= 4.20) ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.18) และด้านท่ีมี 

การดําเนินงาน ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.15)  
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และ 2) แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า (1) ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยใน

ช้ันเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนทรัพยากร (2) ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทํางานวิจัยใน

ช้ันเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน สนับสนุนครูให้ส่งผลงาน

งานวิจัยในช้ันเรียนเข้าประกวดในเวทีวิชาการ (3) ด้านการให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรกระตุ้นให้ครูใช้งานวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

และเชิญวิทยากรครูต้นแบบด้านงานวิจัยในช้ันเรียนมาให้ความรู้แก่ครู (4) ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครู

ผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมวางแผนแนวทางปฏิบัติในการทําวิจัยในช้ันเรียน

ให้กับครู ให้คําปรึกษาหรือแนะนําวิธีการทําวิจัยในช้ันเรียนแก่ครู (5) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าใน

ตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน

ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ครูตัวอย่าง ครูต้นแบบ และส่งเสริมครูนําผลงานวิจัยในช้ันเรียนมาเป็นส่วน

หน่ึงของการเล่ือนวิทยฐานะ 

 

คําสําคัญ: การทําวิจัยในช้ันเรียน, แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาครู 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study classroom research to enhance 

the quality of teachers under the office of Phetchaburi Primary Educational Service Area 1 

and 2) to study the Promoting guideline of classroom research to improve teacher under 

the office of Phetchaburi Primary Educational Service Area 1. This research is quantitative 

research and qualitative research. The sample used in the quantitative research was 241 

teachers under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 by Krejci and Morgan 

table with a 5-level assessment scale questionnaire. The confidence value was 0.98. The 

samples used in the qualitative research were 6 school administrators. Purposive sampling 

from schools with 500 or more students using a structured interview. 

       The results of the research were found that: 1) the conduct of classroom research 

to increase the quality of teachers under the Phetchaburi Primary Educational Service Area 

Office, District 1. Overall, the level of performance was at a high level in all aspects  

(x" = 4.20). When considering each aspect, it was found that Operational side The highest 

mean was the aspect of focusing on classroom research (x"= 4.25). The second was the 

aspect of promoting the achievement of classroom research (x"= 4.22). Work of classroom 

research teachers (x"= 4.20). Responsibility for classroom research teachers (x"= 4.18) and 
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operational aspects. The lowest mean was the aspect of accepting and respecting the 

research teachers in the classroom (x"= 4.15) and 2) The guidelines for promoting classroom 

research to increase the quality of teachers under the Phetchaburi Primary Educational 

Service Area Office. District 1 that (1) in terms of promoting the success of research in the 

classroom School administrators should support resources (2) in respect of teachers doing 

research in the classroom, administrators should organize research presentation activities 

in class and Encourage teachers to submit research papers in the classroom to compete in 

academic forums. (3) Focus on classroom research, administrators should encourage 

teachers to use classroom research as a base for developing teaching-learning processes 

and invite teachers as model teachers in classroom research to educate teachers.  

(4) Responsibility towards teachers, administrators should be involved in planning 

guidelines for classroom research for teachers by provide training. (5) in terms of promoting 

the advancement of the research teacher's job position in the classroom, administrators 

should encourage teachers whose classroom research results to be selected as 

outstanding teachers, role models, role models, and encourage teachers to apply research 

results in their classrooms. 

 

Keywords: Classroom research, Promoting guideline of classroom research to improve teacher 

 

บทนํา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตามขอบข่ายแนวคิดของ

กระทรวงศึกษาธิการท้ัง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน 2) ด้าน

การให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 3) ด้านการให้ความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียน 4) ด้าน

การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน และ 5) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน

ของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554) การจัดการศึกษาต้องยึด

หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด การ

เรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สอนให้นักเรียนฝึกคิด 

ปฏิบัติจริง ประเมินและปรับปรุงตนเองได้ เพ่ือก่อให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ ครูมีหน้าท่ีในการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยครูจะต้องเป็นนักวางแผนท่ีดี เป็นนักคิดท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ครูต้องเป็น

ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ติดตามข่าวสารใหม่ ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และปรับตัวให้เข้ากับ

กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ถ้าครูผู้สอนสามารถนําวิจัยในช้ันเรียนไปช่วยในการจัดการ
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เรียนการสอนจะทําให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน การวิจัยในช้ันเรียน  เป็นการวิจัย

เพ่ือหานวัตกรรมสําหรับแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงเน้นในลักษณะการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเร่ิมต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรม

เพ่ือแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อน 

การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาน้ัน ๆ การวิจัยในช้ันเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale)  

ท่ีดําเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการท่ีผู้สอนสะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอํานาจให้ครูผู้สอน 

(สุภัทรา เอ้ือวงศ์, 2554) 

นโยบายในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนทําวิจัยในช้ันเรียนเป็นการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการโดยกําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน แต่ครูก็ยัง

ขาดความเข้าใจในเร่ืองการทําวิจัยในช้ันเรียน และยังไม่ทราบวิธีการนําวิจัยในช้ันเรียนมาประยุกต์ใช้กับการ

แก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทําวิจัย

ในช้ันเรียน  เพราะขาดผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญทางด้านการวิจัยท่ีจะให้คําปรึกษาหรือแนะนํา รวมไปถึงเร่ือง

งบประมาณและแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ ชมพูพันธ์ุ (2552: 28) และอนุสา 

บุญเรือง (2554: 25) ว่าปัญหาในการดําเนินการเพ่ือทําการวิจัยในช้ันเรียนส่วนใหญ่มาจากครูผู้ทําวิจัยขาด

พ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับการวิจัย ครูผู้ทําวิจัยไม่มีเวลาเพียงพอ ปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่ได้เห็น

ความสําคัญของการวิจัยจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานท่ีเก่ียวข้อง ขาดผู้ให้คําแนะนํา ไม่มีเอกสารงานวิจัย

เป็นแบบอย่าง จึงทําให้ครูคิดว่าการทําวิจัยในช้ันเรียนเป็นเร่ืองท่ียาก ทําให้ครูมองไม่เห็นคุณค่าของการวิจัย

ในช้ันเรียน ซ่ึงผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสําคัญในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน ต้องติดตาม

ประสานงานอย่างใกล้ชิดทุกข้ันตอนและต้องเป็นผู้สร้างความศรัทธาเป็นแรงผลักดันให้งานวิจัยในช้ันเรียน

ของครูออกมามีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันครู

ทุกคนพร้อมท่ีแสวงหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์และผู้เช่ียวชาญในการทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือมุ่งท่ี 

จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 

2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีมีเป้าหมายให้ครูแสวงหาความรู้  

สู่การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน และต่อยอดสู่งานวิจัยได้ต่อไป 

ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน ต้องการท่ีจะพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน จึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิม

คุณภาพของครู  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและ

บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

             1. เพ่ือศึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้นําขอบข่ายแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ(2546) ท้ัง 5 ด้าน เพ่ือศึกษาการทําวิจัยในช้ัน

เรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

ดังภาพท่ี 1 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา องค์ประกอบการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จํานวน 5 ด้าน ตามขอบข่ายแนวคิด

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ประกอบด้วย ด้านส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของวิจัยในช้ันเรียน  ด้านให้

ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ด้านให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ด้านความ

รับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน และด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งของครู 

2. ขอบเขตประชากรและตัวอย่าง ประชากรคร้ังน้ี ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (2563)  จํานวน 646 คน ตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan (1970) โดยสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) ตามสัดส่วนแต่ละโรงเรียน จํานวน 

241 คน   

องค์ประกอบ 5 การทําวิจัยในช้ันเรียน 

1) ด้านส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของวิจัยในช้ันเรียน   

2) ด้านให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 

3) ด้านให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน  

4) ด้านความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 

5) ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งของครู 

แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัย 

ในช้ันเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพของครู

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบรุี เขต 1   
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3. ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ องค์ประกอบการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครู

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 5 ด้าน ตัวแปร 

ตามแนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

4. เคร่ืองมือในการวิจัย ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยพัฒนาเคร่ืองมือจากแนวคิด 

หลักการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นําปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา สําหรับนําแบบสอบถาม มีจํานวน 35 ข้อ  

แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จํานวน 35 ข้อ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว นําเสนอผู้เช่ียวชาญพิจารณา

ตรวจสอบเพ่ือให้ได้ข้อคําถามท่ีครอบคลุม และตรงกับสภาพความเป็นจริง และมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity)โดยใช้วิธีตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่า

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC) = 1.00 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม

ผู้บริหาร และครูท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง แล้วนํามาวิเคราะห์คุณภาพหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค  (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98 

5. สถิตท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) รวมท้ังการวิเคราะห์สาระจากบทสัมภาษณ์ใช้ในการอธิบายระดับ 

การดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครู

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือ เพ่ิมคุณภาพ 

               ของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยรวม 

  

การทําวิจัยในช้ันเรียน 
ระดับการดําเนินงาน 

x" S.D. ความหมาย อันดับ 

1. ด้านส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของวิจัยในช้ันเรียน 4.22 0.58 มาก 2 

2. ความยอมรับนับถือครู ผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 4.15 0.59 มาก 5 

3. ด้านความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียน 4.25 0.60 มาก 1 

4. ด้านความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 4.18 0.61 มาก 4 

5. ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครู 4.20 0.61 มาก 3 

รวม 4.20 0.55 มาก  
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จากตารางท่ี 1  พบว่า การดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวม มีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน (x"= 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีการดําเนินงาน ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการ

ให้ความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.25) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของ

งานวิจัยในช้ันเรียน (x"=4.22) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน 

(x"= 4.20) ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.18) และด้านท่ีมีการดําเนินงาน 

ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน (x"= 4.15)  

 

2. ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิม

คุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 คน และ

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 6 คน  พบว่า แนวทางการส่งเสริมการทํา

วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 ซ่ึงมีแนวทางแก้ปัญหาของแต่ละด้าน ดังน้ี 

   2.1 ด้านส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน ความถ่ีของผลการสัมภาษณ์  

แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีจํานวนความถ่ีของคําตอบ ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี ดังน้ี ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรต้องสนับสนุนทรัพยากร ให้แก่ครูผู้สอนในการทําวิจัยในช้ันเรียน งบประมาณ และส่ิง

อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นต่อการทําวิจัยในช้ันเรียน ควรสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของงานวิจัยใน

ช้ันเรียนโดยมีการกําหนดลงในแผนปฏิบัติ ควรส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้ด้านการทําวิจัยในช้ันเรียน 

เพ่ิมเติมจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังในและนอกเวลาราชการ ควรส่งเสริมให้ครูได้ทําวิจัยในช้ันเรียนอย่างง่าย ๆ 

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอนของช้ันเรียนตนเองอย่างต่อเน่ือง ควรมีการนิเทศ

ติดตาม เพ่ือรับทราบปัญหา ข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย และช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ทําวิจัย 

   2.2 ด้านความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ความถ่ีของผลการสัมภาษณ์ แนวทางการ

ส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า คําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ มีจํานวนความถ่ีของคําตอบ ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน สนับสนุนครูให้ส่งผลงานวิจัยในช้ัน

เรียนเข้าประกวดในเวทีวิชาการ จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยครูท่ีมีผลงานเก่ียวกับงานวิจัยในช้ันเรียน  

เผยแพร่งานวิจัยท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

   2.3 ด้านความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ความถ่ีของผลการสัมภาษณ์ แนวทางการส่งเสริม

การทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 พบว่า คําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ มีจํานวนความถ่ีของคําตอบ ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี ผู้บริหาร
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สถานศึกษาควรกระตุ้นให้ครูใช้งานวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

ควรเชิญวิทยากรครูต้นแบบด้านงานวิจัยในช้ันเรียนมาให้ความรู้แก่ครู ควรส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมครบ

ทุกช้ันเรียน  เพ่ือพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการทําวิจัยในช้ันเรียน  

   2.4 ด้านความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ความถ่ีของผลการสัมภาษณ์ แนวทาง 

การส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า คําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ มีจํานวนความถ่ีของคําตอบ ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมวางแผนแนวทางปฏิบัติในการทําวิจัยในช้ันเรียนให้กับครู มีส่วนร่วมใน

การประเมินผลการทําวิจัยในช้ันเรียน ให้คําปรึกษาหรือแนะนําวิธีการทําวิจัยในช้ันเรียนแก่ครู ให้ความ

ช่วยเหลือครูในการแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการทําวิจัยในช้ันเรียน  

   2.5 ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครู ความถ่ีของผลการสัมภาษณ์ แนว

ทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต พบว่า คําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ มีจํานวนความถ่ีของคําตอบ ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นครูตัวอย่าง ครู

ต้นแบบ  ส่งเสริมครูให้นําผลงานวิจัยในช้ันเรียนมาเป็นส่วนหน่ึงของการเล่ือนวิทยฐานะ มีการพิจารณาให้

ความดีความชอบแก่ครูผู้ทําการวิจัยในช้ันเรียน โดยคํานึงถึงผลงานการทําวิจัย และส่งเสริมครูนักวิจัยสู่การ

เป็นครูมืออาชีพ  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัย เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล 

ดังน้ี 

 1. การดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงจากการแยก 

ผลการศึกษาในแต่ละด้านออกเป็นรายข้อพบว่า 

    1.1 ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก 

พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีนโยบายหรือข้อกําหนดเพ่ือสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนท่ีชัดเจน มีการ

ประชุมช้ีแจงเพ่ือให้ทราบความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ และบทบาทของครูท่ีจําเป็นต้องทําวิจัยใน 

ช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิรา ธีรวิโรจน์ (2560) ได้ศึกษา

เร่ืองบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับบทบาท

ของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน

ส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน  

   1.2 ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศความรู้เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

ของครู  คอยสนับสนุนให้ครูท่ีทําวิจัยในช้ันเรียนเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการทําวิจัยเพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนการสอน และดูแลเอาใจใส่ครูให้ทําการวิจัยในช้ันเรียนท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล สิทธิมงคล (2561) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทการส่งเสริม

การทําวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 7 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทการส่งเสริมการ

ทําวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวม

และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารควรยกย่อง ช่ืนชมครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนท่ีนําผลการวิจัย

มาพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง 

    1.3 ด้านการให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า 

ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน เปิดโอกาสให้

ครูศึกษาหาความรู้การวิจัยในช้ันเรียนจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ และมีการสนับสนุนให้ครูศึกษาหาความรู้และ

ประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมาลย์ ทองแจ่ม (2562) 

ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายสองขุนเขา 

อําเภอเขาฉกรรจ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ด้านการให้ความสําคัญ

กับการวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี อาจเป็นเพราะว่าเน่ืองจากโรงเรียนใน

กลุ่มเครือข่ายสองขุนเขาต้องแข่งขันในเร่ืองศักยภาพการสอน  

   1.4 ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า  

ผู้บริหารจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของครู มีความเป็นอิสระ กล้าคิดกล้าทํา 

ค้นคว้าและวิจัยทดลองความคิดใหม่ ๆ เป็นต้น สอดคล้องกับ ปรีชา วุฒิเกษตรสกุล (2560)  ได้ศึกษาเร่ือง

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

เขตอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ด้านการมีความ

รับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนจัด

บรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของครู เช่น มีความเป็นอิสระ กล้าคิด กล้าทํา ค้นคว้าและ

วิจัยทดลองความคิดใหม่ ๆ ท้ังน้ีย่อมข้ึนอยู่กับพันธะผูกพันท่ีผู้บริหารโรงเรียนต้องปฏิบัติต่อครูผู้ทําวิจัยใน

ช้ันเรียน ส่งเสริมให้มีครูผู้นําด้านการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนดูแล

และเอาใจใส่ครูให้ทําการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุงการสอน  

    1.5 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมราย

ด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของครูโดยใช้การวิจัยใน
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ช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครูท่ีมีผลงานทางวิจัยในช้ันเรียนให้ได้รับเลือกเป็นผู้นําทางวิชาการ และผู้บริหาร

มอบหมายภาระหน้าท่ีให้ครูผู้มีผลงานวิจัยได้รับผิดชอบในงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถสูง สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ วาสนา ฮังกาสี (2555) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจัยใน

ช้ันเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ด้านการส่งเสริม

ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ สร้างความตระหนัก

และกระตุ้นให้ครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการทําวิจัยในช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครู

ผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนนําผลงานการวิจัยเพ่ือขอเล่ือนตําแหน่งให้สูงข้ึน ให้โอกาสแก่ครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนได้

ศึกษาต่อเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะของตน  

2. แนวทางการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

   2.1 ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน พบว่า ผู้บริหารต้องสนับสนุน

ทรัพยากร ให้แก่ครูผู้สอนในการทําวิจัยในช้ันเรียน ส่ิงอํานวยความสะดวก งบประมาณ และส่ิงอํานวยความ

สะดวกท่ีจําเป็นต่อการทําวิจัยในช้ันเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ ปราชญา รัตพลที (2558) ได้ศึกษาเร่ืองแนว

ทางการส่งเสริมครูด้านการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนบ้านสันติสุข อําเภอแม่จัน สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ผลการศึกษาพบว่า สภาพการส่งเสริมโรงเรียนมีการกําหนด

เป้าหมายการปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียนรายปีและจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก 

   2.2 ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน พบว่า  ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมการ

นําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน ท้ังน้ี เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการนําเสนอผลงานวิจัยในช้ัน

เรียนของครูทุกส้ินปีการศึกษา  เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยการจัดเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู  ใน

รูปแบบแผ่นพับ  เอกสารย่อ  และบนเว็ปไซค์ของโรงเรียน  สอดคล้องกับปรียนันท์ ทิพากร (2556) ได้

ศึกษาเร่ืองการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของ

ผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน ด้านท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ 

ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครู

ผู้ทําการวิจัยในช้ันเรียน  

   2.3 ด้านการให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน พบว่า  ผู้บริหารควรกระตุ้นให้ครูใช้การ

วิจัยในช้ันเรียนเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ท้ังน้ี เพราะว่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

งานในหน้าท่ี โดยนําไปใช้จัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนให้สูงข้ึนต่อไป  

ซ่ึง สอดคล้องกับ สุวิมล สิทธิมงคล (2561) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า 
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ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทของผู้นําสถานศึกษาในการกําหนดทิศทางการบริหารงานและส่งเสริมให้ครูมี

ความรู้ความเข้าใจและตระหนักหน้าท่ีของการทําวิจัยในช้ันเรียนสอน  

   2.4 ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน พบว่า ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมวางแผน

แนวทางปฏิบัติในการทําวิจัยในช้ันเรียนให้กับครู ท้ังน้ี เพราะว่า การร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนการ

ปฏิบัติงาน จัดทําโครงการไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือเป็นตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานของครูได้ ซ่ึง 

สอดคล้องกับสถาปนิก ศิริทรัพย์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ

ทําวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 พบว่า บทบาท

ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในสถาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย

ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ 

คือ ด้านการกําหนดนโยบาย และการวางแผนการวิจัยในช้ันเรียน  

   2.5 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียนพบว่า ผู้บริหาร

ควรส่งเสริมครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น  ครูตัวอย่าง ครูต้นแบบ  ท้ังน้ี 

เพราะว่า เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับครูผู้ทําวิจัย เป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไปในเครือข่ายครู รวมท้ังได้ถูก

รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ครูรุ่นหลังได้  ซ่ึง สอดคล้องกับ อรัญญา พลเจียง (2555) ได้

ศึกษาเร่ืองบทบาทการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัด

ปทุมธานี พบว่า บทบาทการส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 

จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของการ

ทําวิจัยในช้ันเรียน ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ด้านการให้ความสําคัญกับการทํา

วิจัยในช้ันเรียน  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  

    1.1 ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน ข้อท่ีมีระดับการดําเนินงานมาก 

ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  

    1.2 ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ข้อท่ีมีระดับการดําเนินงานมาก 

ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารควรมีการแต่งต้ังครูท่ีมีผลงานการทําวิจัยในช้ันเรียนดีเด่น เป็นแกนนําใน 

การอบรมการทําวิจัยในช้ันเรียนแก่ครูโรงเรียนเดียวกัน หรือโรงเรียนอ่ืน  

    1.3 ด้านการให้ความสําคัญกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ข้อท่ีมีระดับการดําเนินงานมาก ค่าเฉล่ีย

ต่ําสุด คือ ผู้บริหารควรเชิญวิทยากรครูต้นแบบด้านการวิจัยในช้ันเรียนมาให้ความรู้แก่ครูและกระตุ้นให้ครู

ใช้การวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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   1.4 ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ข้อท่ีมีระดับการดําเนินงานมาก 

ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทําวิจัยในช้ันเรียน มีส่วนร่วมวางแผน

แนวทางปฏิบัติในการทําวิจัยในช้ันเรียนให้กับครู ให้คําปรึกษาหรือแนะนําวิธีการทําวิจัยในช้ันเรียน  

   1.5 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานของครูผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ข้อท่ีมีระดับ

การดําเนินงานมาก ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนได้รับ 

การคัดเลือกเป็นครูดีเด่นส่งเสริมครูนําผลวิจัยในช้ันเรียนมาเป็นส่วนหน่ึงของการเล่ือนวิทยฐานะ 

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในแต่ละกลุ่มวิชาในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

    2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และ

เพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด1าน ได1แกS การประเมินด1านบริบท (Context 

Evaluation) การประเมินด1านป�จจัยนำเข1า (Input Evaluation) การประเมินด1านกระบวนการ (Process 

Evaluation) การประเมินด1านผลผลิต (Product Evaluation) และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 

ท่ีเข1ารSวมโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

กลุSมตัวอยSางท่ี ใช1 ในการประเมินในคร้ังน้ี  ประกอบด1วย ผู1บ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ครูผู1สอนทักษะชีวิตด1านเอดส*และเพศศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต1น และนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปfท่ี 2 และมัธยมศึกษาปfท่ี 3 จำนวน 86 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช1ในการเก็บรวบรวมข1อมูล 

คือ แบบประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ด1านบริบท ด1านป�จจัยนำเข1า ด1านกระบวนการและด1านผลผลิต วิเคราะห*ข1อมูลโดย 

การหาคSาร1อยละ คSาเฉล่ีย และสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยมีผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังน้ี  

(1.1) ด1านบริบท (Context Evaluation) มีผลการประเมินอยูSในระดับมากท่ีสุด (1.2) ด1านป�จจัยนำเข1า 

(Input Evaluation) มีผลการประเมินอยูSในระดับมาก (1.3) ด1านกระบวนการ (Process Evaluation) มีผล

การประเมินอยูSในระดับมาก และ (1.4) ด1านการประเมินด1านผลผลิต (Product Evaluation) มีผล 

การประเมินอยูSในระดับมากท่ีสุด และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข1ารSวมโครงการเสริมสร1างนักเรียน

แกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูSในระดับพึงพอใจมาก 
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เม่ือพิจารณาเปtนรายข1อ พบวSา คSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการป�องกันโรคเอดส*และเพศศึกษาน้ี 

มีประโยชน*ตSอนักเรียน ควรให1มีการดำเนินการทุกปf 

 

คําสําคัญ: การประเมินโครงการ, โครงการเสริมสร้างนักเรียน, การป้องกันเอดส์และเพศศึกษา, โรงเรียน 

              สังกัดกรุงเทพมหานคร, การประเมินตามแบบจําลองซิปป์ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) summarize the results of the assessment 

of the project to enhance the lead students in AIDS prevention and sex education in 

schools under Bangkok in 4 aspects: context evaluation, input evaluation, 2) to study the 

satisfaction of students who participated in the project to strengthen students leading 

AIDS prevention and sex education in schools under Bangkok. This time consisted of 

school administrators in schools under Bangkok, teachers who teach life skills on AIDS and 

sex education at the lower secondary level. and 86 secondary school students and 86 

schools. The instrument used for data collection was the project assessment form for the 

project to strengthen students leading AIDS prevention and sex education in schools 

under Bangkok in terms of context, input factors. Process and Productivity Data were 

analyzed by finding percentage, mean and standard deviation. 

  The results of the research were found that: 1) the overall assessment results were 

at a high level. and there are assessment results in each aspect as follows: (1.1) Context 

Evaluation has the highest level of assessment (1.2) Input Evaluation has a high level of 

assessment (1.3) Process Evaluation had a high level of evaluation, and (1.4) Product 

Evaluation was at the highest level, and 2) the satisfaction of students participating in the 

student enhancement program. Leaders in AIDS prevention and sex education in schools 

under Bangkok Overall, it was at a very satisfied level. When considering item-by-case, it 

was found that the highest average was that this project on AIDS prevention and sex 

education was beneficial to students. should be carried out every year. 

 

Keywords: Assessment of the Project, Student Enhancement Project, AIDS Prevention and  

                Sex Education, Schools under Bangkok, Assessment Based on the CIPP Model 
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บทนํา 

 การติดเช้ือเอชไอวีและการมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงตSอการติดเช้ือเอชไอวีในกลุSมเยาวชนท่ีผSานมา พบวSา 

เยาวชนมีเพศสัมพันธ*มากข้ึนและมีเพศสัมพันธ*โดยขาดการป�องกันอาจมีป�จจัยหลาย ๆ ประการ คือ 

พัฒนาการด1านรSางกาย/ จิตใจ การเปล่ียนแปลงทางด1านเศรษฐกิจ สังคม ความมีอิทธิพลของกลุSมเพ่ือน 

ความสนใจเพศตรงข1าม และมีความต1องการทางเพศสูง (ธนรักษ* ผลิพัฒน* และกีรติกานต* กลัดสวัสด์ิ, 2553) 

และมีผSานมาประเด็นป�ญหาจากการดำเนินงานป�องกันและแก1ไขป�ญหาเอดส*ตามแผนยุทธศาสตร*ป�องกัน

และแก1ไขป�ญหาเอดส* พ.ศ. 2545-2549 ในการประชาสัมพันธ*ป�องกันเอดส* ซ่ึงการให1ข1อมูลขSาวสารกับ

ประชาชนเร่ิมลดลง สSงผลให1ความสนใจของประชาชนเร่ืองโรคเอดส*ลดลง ดังน้ันในกรอบแผนยุทธศาสตร*

บูรณาการป�องกันและแก1ไขป�ญหาเอดส*แหSงชาติ พ.ศ. 2550-2554 จึงให1ความสำคัญกับการป�องกันและ

แก1ไขป�ญหาโรคเอดส*โดยเฉพาะการเสริมสร1างศักยภาพเครือขSายป�องกันเอดส*ให1สอดคล1องกับความ

หลากหลายของพฤติกรรมเส่ียงในแตSละกลุSมเป�าหมายการสร1างความเข1มแข็งของเครือขSายและรูปแบบ 

การทำงานของเครือขSายในการพัฒนากลไกใช1ศักยภาพและนวัตกรรมของพ้ืนท่ีเพ่ือป�องกันและแก1ไขป�ญหา

เอดส*จึงได1มีการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ และกลไกการรณรงค*เพ่ือป�องกันโรคเอดส*  

ซ่ึงแบSงออกเปtน 3 กลยุทธ* ประกอบไปด1วยกลยุทธ*ท่ี 1 เร่ือง การประชาสัมพันธ*ป�องกันเอดส* กลยุทธ*ท่ี 2 

การเสริมสร1างศักยภาพเครือขSายป�องกันเอดส* และกลยุทธ*ท่ี 3 การเสริมสร1างความรSวมมือและความเปtน

เจ1าของของจังหวัดและองค*กรปกครองสSวนท1องถ่ิน โดยพัฒนากลไกท่ีย่ังยืนโดยใช1ศักยภาพและนวัตกรรม

ของพ้ืนท่ี (สุคนธา คงศีล, 2553) 

 จากข1อมูลผลการเฝ�าระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธ*กับการติดเช้ือเอชไอวีกลุSมนักเรียนในสถานศึกษา 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปf 2553 สะท1อนให1เห็นวSานักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษา 

ปfท่ี 5 ประมาณร1อยละ 2.2 และร1อยละ 2.6 มีคูSนอนมากกวSา 1 คน ในขณะท่ีนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปf

ท่ี 2 ประมาณร1อยละ 3.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี 5 อยูSท่ีร1อยละ 5.8 จากรายงานในรอบปfท่ีผSานมาสSวน

ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาปfท่ี 2 นักเรียนหญิงประมาณร1อยละ 9.2 และนักเรียนชายร1อยละ 14.6 

พบวSา มีคูSนอนมากกวSา 1 คน ในขณะท่ีการใช1ถุงยางอนามัยคร้ังสุดท1ายของนักเรียนอยูSในระดับประมาณไมS

เกินร1อยละ 60 สSวนพฤติกรรมทางเพศของประชากรท่ัวไปและพนักงานของสถานประกอบการอายุ 15- 49 

ปf ในรอบปfท่ีผSานมา พบวSา พนักงานในสถานประกอบการหญิงร1อยละ 9 และประชากรท่ัวไปหญิง ร1อยละ 

11 รายงานวSามีคูSนอนมากกวSา 1 คน ซ่ึงแตกตSางจากพฤติกรรมทางเพศของชายร1อยละ 21.40 และผู1ชาย

ท่ัวไปร1อยละ 23.40 มีคูSนอนมากกวSา 1 คน การใช1ถุงยางอนามัยคร้ังสุดท1ายน1อยกวSาร1อยละ 40 ท้ังหญิง

และชายในทุกกลุSม (กองควบคุมโรคเอดส*วัณโรค และโรคติดตSอทางเพศสัมพันธ*, 2553) 

 จากการศึกษาพฤติกรรมท่ีสัมพันธ*กับการติดเช้ือเอชไอวี ของกลุSมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี 2  

ในปf พ.ศ.2553 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นักเรียน 1,002 คน เปtนเพศหญิงและเพศชายจำนวน

ใกล1เคียงกัน พบวSา นักเรียนหญิงเคยมีเพศสัมพันธ* จำนวน 44 คน (n= 495) คิดเปtนร1อยละ 8.9 และอายุ

นักเรียนท่ีมีเพศสัมพันธ*น1อยท่ีสุด คือ อายุ10 ปf นักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธ* จำนวน 46 คน (n=507)  

คิดเปtนร1อยละ 9.07 และมีการใช1ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ*ในคร้ังแรก เม่ือมีอาการผิดปกติท่ีสงสัยวSา
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เปtนโรคติดตSอทางเพศสัมพันธ*หรือเม่ือมีป�ญหาเก่ียวกับเร่ืองเพศ พบวSานักเรียนสSวนใหญSจะปรึกษา พSอแมS

ผู1ปกครองญาติพ่ีน1องหรือเพ่ือน และปรึกษาครู/อาจารย*เปtนลำดับสุดท1าย (หนSวยศึกษานิเทศก* สำนัก

การศึกษา, 2555: 2) 

 สำนักการศึกษา ซ่ึงมีหน1าท่ีดูแลด1านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี

โรงเรียนอยูSในความรับผิดชอบท้ังหมด 437 โรงเรียนกระจายอยูSในเขตพ้ืนท่ี 50 สำนักงานเขต มีนักเรียน 

ในปfการศึกษา 2561 จำนวน 286,719 คน แบSงเปtนระดับอนุบาลจำนวน 47,833 คน ระดับประถมศึกษา 

จำนวน 200,014 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต1น จำนวน 35,404 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน 3,418 คน ครู จำนวน 14,375 คน โดยมีโรงเรียนท่ีเป�ดสอนระดับตSาง ๆ ดังน้ี  โรงเรียนท่ีเป�ดสอน

ต้ังแตSระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปfท่ี 6 จำนวน 327 โรงเรียน ระดับประถมศึกษาปfท่ี 1-6 จำนวน 

1 โรงเรียน ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปfท่ี 3 จำนวน 1 โรงเรียน ระดับอนุบาลถึงระดับ

มัธยมศึกษาปfท่ี 3 จำนวน 99 โรงเรียน ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปfท่ี 6 จำนวน 3 โรงเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาปfท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปfท่ี 6 จำนวน 6 โรงเรียน (ข1อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561  

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปfการศึกษา 2561) 

สำนักการศึกษาได1เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได1รSวมกับสำนักอนามัย นำแผน

ป�องกันและแก1ไขป�ญหาเอดส*กรุงเทพมหานคร ในสSวนท่ีเก่ียวข1องกับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษามา

จัดทำโครงการป�องกันแก1ไขป�ญหาเอดส*ในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครข้ึนเพ่ือให1ผู1บริหาร

สถานศึกษาครูและนักเรียนได1มีความรู1ความสามารถในการป�องกันและแก1ไขป�ญหาเอดส*ตามยุทธศาสตร*

การขยายการดำเนินการป�องกันบนพ้ืนฐานของการคุ1มครองสิทธิโดยมีเป�าหมายให1เยาวชนในโรงเรียนเข1าถึง

กิจกรรมการป�องกันเพ่ิมข้ึนอยSางน1อยร1อยละ 30 ตามแผนงาน การผสมผสานบูรณาการ และยกระดับ

คุณภาพโดยเพ่ิมความครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา รวมท้ังอนามัยเจริญพันธุ*แกSเยาวชน

ยุทธศาสตร*สSงเสริมการการพัฒนาและใช1นวัตกรรมใหมSเพ่ือป�องกันการติดเช้ือเอชไอวีในกลุSมเยาวชน  

โดยแบSงเยาวชนออกเปtน 2 กลุSม คือเยาวชนท่ีอยูSในระบบการศึกษา และเยาวชนท่ีอยูSนอกระบบการศึกษา

ให1มีการเรียนการสอนเร่ืองเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบสถานศึกษาและผลดำเนินตามแผนป�องกันและ

แก1ไขป�ญหาเอดส*กรุงเทพมหานครฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560-2573 (กองควบคุมโรคเอดส* วัณโรคและโรคติดตSอ

ทางเพศสัมพันธ*, 2561) พบวSา ควรปรับปรุงในด1านประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมให1เข1าถึงแตSละ

กลุSมเป�าหมายให1ชัดเจนมากย่ิงข้ึนกลุSมเยาวชนเปtนกลุSมท่ีมีความเส่ียงตSอการติดเช้ือเอชไอวีเพราะเปtนวัยท่ีมี

ความอยากรู1  อยากเห็น และอยากทดลองกิจกรรมท่ีจัดควรให1ครอบคลุมในทุกด1านและมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด กิจกรรมท่ีเด็กได1เรียนรู1 สามารถนำมาใช1ในชีวิตประจำวันและนำความรู1ไปถSายทอดให1กับเพ่ือน ๆ ได1 

ดังน้ัน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยหนSวยศึกษานิเทศก* ได1ขยายผลโครงการป�องกันแก1ไข

ป�ญหาเอดส*ในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได1รับงบประมาณปfพ.ศ. 2561 โดยกอง

ควบคุมโรคเอดส* วัณโรคและโรคติดตSอทางเพศสัมพันธ*สำนักอนามัยในการขยายผลโครงการดังกลSาวโดย

กำหนดให1ดำเนินการโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค*เพ่ือให1ผู1บริหารสถานศึกษามีความรู1และทักษะในการบริหารจัดการนักเรียน
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แกนนำเก่ียวกับการป�องกันแก1ไขป�ญหาเอดส*ในสถานศึกษาครูผู1สอนทักษะชีวิตท่ีดำเนินโครงการ มีความรู1 

ความเข1าใจ สามารถถSายทอดความรู1และพัฒนาเทคนิคการสอนทักษะชีวิตให1นักเรียนแกนนำในสถานศึกษา 

นักเรียนแกนนำท่ีเข1ารSวมโครงการได1รับความรู1 ความเข1าใจ สามารถนำไปปรับใช1ในชีวิตประจำวันและ

ถSายทอดความรู1 ให1คำแนะนำกับเพ่ือน ๆ ให1รู1จักคิดวิเคราะห* ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมให1กับตนเอง  

มีโอกาสได1รับความรู1และขSาวสารท่ีถูกต1องและเปtนจริง มีการแลกเปล่ียนทัศนคติและได1รับการฝ�กฝนทักษะ

ในการดำรงชีวิต ให1มีจิตสำนึกรักตัวเองมากข้ึนรักบุคคลรอบข1างและเห็นใจผู1อ่ืน มีความรับผิดชอบตSอสังคม 

รวมถึงการมีสุขภาวะทางเพศท่ีดี 

 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครได1ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร จึงได1อนุมัติให1มีการดำเนินโครงการอยSางตSอเน่ือง เพ่ือเปtนการติดตามและเฝ�าระวัง 

การป�องกันและแก1ไขป�ญหาเอดส*และเพศศึกษาในกลุSมนักเรียนและเยาวชน ผู1วิจัยในฐานะศึกษานิเทศก*

กลุSมสุขศึกษาและพลศึกษาเปtนผู1ดำเนินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจึงได1ออกแบบการประเมิน รวบรวมวิเคราะห*ข1อมูลในการดำเนินโครงการ

โดยผู1วิจัยได1ประยุกต*ใช1รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามแบบจำลองซิป (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟ�ลบีม 

(Stufflebeam) มาเปtนกรอบแนวคิดในการประเมิน จะทำให1ทราบวSาโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำ

ป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีบริบท ป�จจัยในการสนับสนุน ป�ญหา 

อุปสรรคในการดำเนินโครงการ ตลอดจนการบรรลุวัตถุประสงค*ของโครงการเพียงใด ทำให1ผู1มีสSวน

รับผิดชอบโครงการฯ ผู1บริหารระดับสูงและผู1เก่ียวข1องทุกฝ�ายสามารถนำผลการประเมินไปใช1ใน 

การวางแผนดำเนินการปรับปรุงโครงการให1มีประสิทธิภาพ ตลอดจนชSวยให1ได1สารสนเทศท่ีเปtนประโยชน* 

ในการพัฒนาโครงการปfถัดไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

     1. เพ่ือประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด1าน ได1แกS การประเมินด1านบริบท (Context Evaluation) การประเมินด1านป�จจัย

นำเข1า (Input Evaluation) การประเมินด1านกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินด1านผลผลิต 

(Product Evaluation) 

     2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์

และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบความคิดในการวิจัย 

    การวิจัยคร้ังน้ี ได1กำหนดกรอบแนวคิด การประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกัน

เอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช1รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามแบบจำลอง

ของซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟ�ลบีม (Stufflebeam, 1971) ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย 

1. การกําหนดรูปแบบการประเมินโครงการ ในการประเมินโครงการคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 

และทฤษฎีการประเมินโครงการมากําหนดเป็นรูปแบบการประเมินโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน 

เชิงระบบตามแบบจําลองซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และกําหนดแนวทาง 

1. ด1านความก1าวหน1าของโครงการ 

2. ด1านพฤติกรรมการป�องกันแก1ไขป�ญหาเอดส* 

    และเพศศึกษาของนักเรียนแกนนำ 

 

การประเมินด1านกระบวนการ 

(Process Evaluation) 

1. ด1านการวางแผน 

2. ด1านการดำเนินการ 

3. ด1านการนิเทศ ติดตามประเมินผล 

4. ด1านการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 

1. บุคลากร 

2. สื่อ เครื่องมือ 

3. งบประมาณ 

4. การติดตSอ ประสานงาน 

1. ความต1องการจำเปtน (Need Assessment) สอดคล1อง 

    กับนโยบาย จุดเน1นของประเทศ/กรงุเทพมหานคร 

2. แผนป�องกันและแก1ไขป�ญหาเอดส*แหSงชาติ 

3. แผนป�องกันและแก1ไขป�ญหาเอดส*กรงุเทพมหานคร  

    ฉบับที่ 6 (2560 - 2573) 

4. แนวทางการสSงเสรมิโครงการให1ประสบความสำเรจ็ 

ความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ข1ารSวมโครงการ 

 

การประเมินด1านผลผลิต

(Product Evaluation) 

 

การประเมินด1านบริบท 

(Context Evaluation) 

 

การประเมินด1านป�จจัยนำเข1า 

(Input Evaluation) 
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การประเมินเป็นลักษณะของประเด็นท่ีจะศึกษาแหล่งข้อมูลและเกณฑ์การประเมินโดยการประเมิน

โครงการ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี ระยะท่ี 1 ก่อนดําเนินโครงการจํานวน 2 ด้าน ประกอบด้วย  

1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินบริบทท่ีเก่ียวกับ (1.1) นโยบาย 

(1.2) เป้าหมาย และ (1.3) สภาพแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมิน

ความพร้อมของปัจจัยท่ีใช้ดําเนินโครงการด้าน (2.1) บุคลากร (2.2) งบประมาณ และ (2.3) การบริหาร

จัดการ ระยะท่ี 2 ระหว่างดําเนินโครงการ 3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็น

การประเมินข้ันตอนต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการ (3.1) การวางแผน (3.2) การดําเนินการ (3.3) การนิเทศ

ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ และ (3.4) การประเมินผล และ ระยะท่ี 3 หลังดําเนินโครงการเสร็จส้ิน  

4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีได้รับจากโครงการ (4.1) ด้าน

ความก้าวหน้าของโครงการ และ (4.2) ด้านพฤติกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษาของ

นักเรียนแกนนํา 

2. การกําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครูแนะแนวหรือครูท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้สอน

ทักษะชีวิตด้านเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จากจํานวน 109 โรงเรียน จําแนก ได้ดังน้ี 1) ผู้บริหาร

โรงเรียน จํานวน 109 คน 2) ครูผู้สอนทักษะชีวิตด้านเอดส์และเพศศึกษา จํานวน 109 คน และ  

3) นักเรียนแกนนําช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนละ 3 คน 

รวมท้ังส้ิน 327 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครูแนะแนวหรือครูท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้สอน

ทักษะชีวิตด้านเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 86 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม

ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) จําแนกได้ดังน้ี 1) ผู้บริหารโรงเรียน 

จํานวน 86 คน 2) ครูผู้สอนทักษะชีวิตด้านเอดส์และเพศศึกษา จํานวน 86 คน และ 3) นักเรียนแกนนํา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 3 คน รวมท้ังส้ิน 258 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมโครงการมีดังน้ี  

    3.1 แบบประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครในด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) 

และด้านผลผลิต (Product) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สําหรับเก็บ
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ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทักษะชีวิตท่ีดําเนินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกัน

เอดส์และเพศศึกษา 

    3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนํา

ป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) สําหรับเก็บข้อมูลจากนักเรียนแกนนําท่ีเข้าร่วมโครงการ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น ซ่ึงมีข้ันตอน ดังน้ี 

    4.1 ผู้วิจัยทําหนังสือจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ถึงสถานศึกษา 

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตต่าง ๆ 

    4.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินโครงการจากผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนทักษะชีวิตด้านเอดส์และเพศศึกษาและแบบสอบถามความพึงพอใจกับนักเรียนแกนนําท่ีเข้าร่วม

โครงการ โดยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนในสํานักงานเขตต่าง ๆ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

    4.3 รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

    5.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544: 27)  

    5.2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นในการดําเนินงานโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า  

ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และความพึงพอใจต่อโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 

                    5.2.1 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean: x") (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544: 36)  

                   5.2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 103) 

    5.3 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

                     5.3.1 ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Item-Objective Congruence Index: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) 

          5.3.2 หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้ชุด

กิจกรรมพัฒนาการคิดด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (สมนึก 

ภัททิยธนี, 2544: 60-61)   

 

ผลการวิจัย 

 การประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร สรุปผลการประเมินได1ดังน้ี 

1. ผลประเมินโครงการเสริมสร*างนักเรียนแกนนำปTองกันเอดสUและเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
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ความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษา และครูผู1สอนทักษะชีวิตด1านเอดส*และเพศศึกษาท้ัง 4 ด1าน 

โดยภาพรวม พบวSา อยูSในระดับเห็นด1วยมาก (x"=4.43, S.D.= 0.29) เม่ือพิจารณาในแตSละด1าน พบวSา

คSาเฉล่ียสูงสุด คือ ด1านบริบท (x"= 4.72, S.D.= 0.34) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุดรองลงมาคือด1าน

ผลผลิต (x"= 4.71, S.D.= 0.28) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด สSวนคSาเฉล่ียน1อยท่ีสุด คือ ด1านป�จจัย

นำเข1า (x"= 4.02, S.D.= 0.26) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมาก ตามลำดับ 

 

 
 

ภาพท่ี 2  ภาพรวมความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษา และครูผู1สอนทักษะชีวิตท่ีมีตSอ 

โครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

     1.1 ผลการประเมินด*านบริบท (Context Evaluation) ความคิดเห็นของผู1บ ริหาร

สถานศึกษาท่ีมีตSอโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครด1านบริบท (Context) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด (x"=4.74, S.D.= 0.28) 

และเม่ือพิจารณารายข1อพบวSาคSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานท่ี ท่ีระบุในกิจกรรมสามารถสSงเสริมให1โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค*ได1 (x"=4.97, S.D.= 0.19) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และรองลงมาคือ โครงการฯ 

สSงเสริมให1ผู1บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนแกนนำมีเจตคติท่ีดีตSอการป�องกันเอดส*และเพศศึกษา  

(x"= 4.95, S.D.= 0.21) ซ่ึงอยูSในระดับมากท่ีสุด สSวนคSาเฉล่ียน1อยท่ีสุดคือ โครงการฯ มีการกำหนด

เป�าหมายท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค*ได1ชัดเจน (x"= 4.05, S.D.= 0.21) ซ่ึงอยูSในระดับมาก ตามลำดับ 

     ความคิดเห็นของครูผู1สอนท่ีมีตSอโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด1านบริบท (Context)  โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด  

(x"= 4.70, S.D.= 0.39) และเม่ือพิจารณารายข1อพบวSา คSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานท่ี ท่ีระบุในกิจกรรม

สามารถสSงเสริมให1โครงการบรรลุวัตถุประสงค*ได1 (x"=4.92, S.D.= 0.35) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด 

และรองลงมา คือ โครงการฯ สSงเสริมให1ผู1บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนแกนนำ มีเจตคติท่ีดีตSอ 

ด้านบริบท 

27% 

ด้านปัจจัยนําเข้า 

23% 
ด้านกระบวนการ 

24% 

ด้านผลผลิต 

26% 
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การป�องกันเอดส*และเพศศึกษา (x"= 4.91, S.D.= 0.36) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด สSวนคSาเฉล่ียน1อย

ท่ีสุด คือ โครงการฯ มีการกำหนดเป�าหมายท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค*ได1ชัดเจน (x"= 4.01, S.D.= 0.24) 

ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมาก ตามลำดับ 

     1.2 ผลการประเมินด*านปcจจัยนำเข*า (Input) ความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษาท่ีมีตSอ

โครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1านป�จจัย

นำเข1า (Input) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมาก (x"=4.02, S.D.= 0.22) และเม่ือพิจารณารายข1อ 

พบวSา คSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ วัสดุอุปกรณ* และเคร่ืองมือมีความพอเพียงและเหมาะสมกับการจัดทำโครงการ 

(x"= 4.95, S.D.= 0.21) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และรองลงมา คือ การดำเนินกิจกรรมสอดคล1อง

กับวัตถุประสงค*ของโครงการฯ (x"= 4.93, S.D.= 0.26) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด สSวนคSาเฉล่ียน1อย

ท่ีสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้เก่ียวข้องมีความพร้อมและศักยภาพในการดําเนินโครงการฯ 

(x"= 3.03, S.D.= 0.19) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยปานกลาง ตามลำดับ 

       ความคิดเห็นของครูผู1สอนท่ีมีตSอโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และ

เพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด1านป�จจัยนำเข1า (Input)  โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วย

มาก (x"=4.02, S.D.= 0.30) และเม่ือพิจารณารายข1อพบวSา คSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ วัสดุอุปกรณ* และเคร่ืองมือ 

มีความพอเพียงและเหมาะสมกับการจัดทําโครงการ (x"= 4.92, S.D.=0.32) ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

และรองลงมา คือ การดําเนินกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (x"= 4.91, S.D.= 0.29)  

ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ส่วนค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้เก่ียวข้องมีความพร้อม

และศักยภาพในการดําเนินโครงการฯ (x"= 3.06, S.D.= 0.24) ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ตามลําดับ 

      1.3 ผลการประเมินด*านกระบวนการ (Process) ความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษาท่ีมี 

ตSอโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1าน

กระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมาก (x"=4.27, S.D.= 0.22) และเม่ือพิจารณา

รายข1อ พบวSา คSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แผนการดำเนินงานทุกกิจกรรมมีความชัดเจน และปฏิบัติได1จริง  

(x"= 4.97, S.D.= 0.19) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และรองลงมา คือ มีการประเมินผลท่ีครอบคลุม

ทุกด1าน และทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข1อง (x"= 4.94, S.D.= 0.24) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด สSวนคSาเฉล่ียน1อย

ท่ีสุด คือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน (x"= 3.07, S.D.= 0.30) ซ่ึงอยู่

ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ตามลําดับ 

      ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และ

เพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก (x"=4.25, S.D.= 0.28) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แผนการดําเนินงานทุก

กิจกรรมมีความชัดเจน และปฏิบัติได้จริง (x"= 4.92, S.D.= 0.35) และรองลงมา คือ การกําหนด

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (x" = 4.91, 
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S.D.= 0.33) ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ส่วนค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการใน 

การนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน (x"= 3.08, S.D.= 0.32) ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ตามลําดับ 

     1.4 ผลการประเมินด*านผลผลิต (Product) ความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษาท่ีมีตSอ

โครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด1าน

ผลผลิต (Product) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด (x"=4.73, S.D.= 0.22) และเม่ือพิจารณาราย

ข1อพบวSาคSาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ นักเรียนแกนนำได1รับความรู1 ความเข1าใจ เก่ียวกับการป�องกันเอดส*และ

เพศศึกษาหลังเข1ารSวมกิจกรรม (x"= 4.99, S.D.= 0.11) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และรองลงมา คือ

นักเรียนแกนนำมีทัศนคติท่ีถูกต1องเก่ียวกับโรคเอดส*และเพศศึกษาในด1านบวกหลังเข1ารSวมกิจกรรม เชSน 

ทัศนคติตSอผู1ติดเช้ือเอดส* ทัศนคติตSอเพศสัมพันธ* (x"= 4.97, S.D.= 0.19) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด 

สSวนคSาเฉล่ียน1อยท่ีสุด คือ ความสามารถในการสร1างส่ือ เพ่ือนำเสนอหรือเผยแพรSในการป�องกันแก1ไขป�ญหา

เอดส*และเพศศึกษาของนักเรียนแกนนำ (x"= 4.02, S.D.= 0.15) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมาก ตามลำดับ 

      ความคิดเห็นของครูผู1สอนท่ีมีตSอโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด1านผลผลิต (Product) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด  

(x"= 4.69, S.D.= 0.34) และเม่ือพิจารณารายข1อพบวSาคSาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ นักเรียนแกนนำได1รับความรู1 

ความเข1าใจ เก่ียวกับการป�องกันเอดส*และเพศศึกษาหลังเข1ารSวมกิจกรรม (x"= 4.94, S.D.= 0.32) ซ่ึงอยูSใน

ระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และรองลงมา คือ นักเรียนแกนนำมีทัศนคติท่ีถูกต1องเก่ียวกับโรคเอดส*และ

เพศศึกษาในด1านบวกหลังเข1ารSวมกิจกรรม เชSน ทัศนคติตSอผู1ติดเช้ือเอดส* ทัศนคติตSอเพศสัมพันธ* (x"= 4.92, 

S.D.= 0.35) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด  สSวนคSาเฉล่ียท่ีน1อยท่ีสุด คือ ความสามารถในการสร1างส่ือ 

เพ่ือนำเสนอหรือเผยแพรSในการป�องกันแก1ไขป�ญหาเอดส*และเพศศึกษาของนักเรียนแกนนำ (x"= 4.00, 

S.D.= 0.22) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมาก ตามลำดับ 

2.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข*ารIวมโครงการเสริมสร*างนักเรียนแกนนำปTองกัน

เอดสUและเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจของนักเรียนในการเข1ารSวมโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และ

เพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูSในระดับพึงพอใจมาก (x"= 4.48, S.D.= 0.53) 

เม่ือพิจารณาเปtนรายข1อ พบวSาคSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการป�องกันโรคเอดส*และเพศศึกษาน้ีมี

ประโยชน*ตSอนักเรียน ควรให1มีการดำเนินการทุกปf (x"= 4.51, S.D.=0.51) ซ่ึงอยูSในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ วิทยากรมีความสามารถในการถSายทอดความรู1ได1ชัดเจนและนSาสนใจ (x"= 4.50, S.D.= 0.51) 

และนักเรียนมีความม่ันใจมากข้ึนในการท่ีจะนำความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับโรคเอดส*และเพศศึกษาไป

ถSายทอดแกSเพ่ือน ๆ และคนในครอบครัว (x"= 4.50, S.D.= 0.53) ซ่ึงอยูSในระดับพึงพอใจมาก สSวนคSาเฉล่ีย

น1อยท่ีสุดคือ วิทยากรให1ความเปtนกันเองและทำให1กิจกรรมสนุกไมSนSาเบ่ือ (x"= 4.43, S.D.= 0.57) ซ่ึงอยูSใน

ระดับมาก ตามลำดับ 

 



204 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 1 January - April 2022 

 

อภิปรายผล 

การประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครมีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปราย ได1ดังน้ี 

1. ด*านบริบท (Context) พบวSา ท้ังผู1บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตSอโครงการเสริมสร1าง

นักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1านบริบท (Context) 

ภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และครูผู1สอนท่ีดำเนินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกัน

เอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1านบริบท (Context) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็น

ด1วยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล1องกับวิสัยทัศน*สูSยุทธศาสตร*ท่ีมุงเป�าหมายสูSความเปtนศูนย* (Gettingto Zero)  

ของกรุงเทพมหานคร เปtนไปในทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร*การป�องกันและแก1ไขป�ญหาเอดส*ของประเทศ

ไทย (สำนักอนามัย, 2560) ซ่ึงมีเป�าประสงค*ท่ีคาดหวังในชSวงเวลา ปfพ.ศ.2560-2573 โดยกรุงเทพมหานคร

ได1กำหนดเปtนพันธกิจสำคัญด1านเอดส*และพยายามบริหารจัดการให1มีทรัพยากรทุกด1านเพ่ือให1บรรลุ 

วิสัยทัศน*และเป�าประสงค* “เป�าหมายท่ีเปtนศูนย*”ถือเปtนโครงการท่ีโครงการต1องมีการกําหนดวัตถุประสงค*

ท่ีชัดเจนท้ังในรูปปริมาณและคุณภาพวัตถุประสงค*สามารถวัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได1

สอดคล1องกับงานวิจัยของธิดา ฉิมพลี (2549) ได1ศึกษาเก่ียวกับการประเมินโครงการโรงเรียนสSงเสริม

สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีผลการวิจัย พบวSา ด1านสภาพแวดล1อมเก่ียวกับความ

เหมาะสมและสอดคล1องของวัตถุประสงค*และเป�าหมายโครงการตามความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษา

และครูผู1รับผิดชอบโครงการมีความเหมาะสมโดยรวมอยูSในระดับมากผSานเกณฑ*การประเมิน นอกจากน้ี 

พัฒนะเทพ จันทรสาขา (2549) ได1ทำการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะ 

ดีเกSง และมีความสุข นักเรียนโรงเรียนอุดมวิทย* ผลการประเมินโครงการด1านสภาพแวดล1อม ตามความ

คิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวSาอยูSในระดับมากท่ีสุด คือวัตถุประสงค*มีความ

สอดคล1องกับเป�าหมายการเปtนคนดีเกSงและมีความสุขวัตถุประสงค*สอดคล1องกับนโยบายการพัฒนา

นักเรียนและโรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาและสSงเสริมให1นักเรียนมีคุณลักษณะเปtนคนดีในโรงเรียนได1

อยSางมีความสุขบุคลากรให1ความรSวมมือในการจัดกิจกรรมตามโครงการอยูSระดับมากท่ีสุดและมีความพึง

พอใจตSอการพัฒนานักเรียนให1มีคุณลักษณะมีความสุขเพราะเปtนโครงการท่ีดีและสอดคล1องกับงานวิจัยของ

ปารณีย* ศิริวาเสฏฐาเมธา (2550) ได1ประเมินผลการใช1หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุSมสาระการเรียนรู1

สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชSวงช้ันท่ี 3-4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม  

เขต 2 โดยใช1รูปแบบการประเมินแบบ CIPP ผลท่ีได1จากการวิจัย พบวSา ด1านบริบท เห็นวSา จุดมุSงหมายของ

หลักสูตร โครงสร1างหลักสูตร สาระการเรียนรู1ของหลักสูตรมีความสอดคล1องกับหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานและ 

มีความเหมาะสมอยูSในระดับมาก   

2. ด*านปcจจัยนำเข*า (Input) พบวSา ผู1บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตSอโครงการเสริมสร1าง

นักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ด1านป�จจัยนำเข1า (Input)  

โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากและครูผู1สอนท่ีดำเนินโครงการมีความเห็นตSอโครงการเสริมสร1าง

นักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด1านป�จจัยนำเข1า (Input)  
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โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากเชSนกัน แสดงให1เห็นวSาผู1บริหารเห็นความสำคัญของโครงการ มีการ

แตSงต้ังครูผู1รับผิดชอบในการดำเนินโครงการอยSางเหมาะสมเพ่ือให1เกิดประโยชน*กับผู1เรียน อีกท้ังหนSวย

ศึกษานิเทศก* สำนักการศึกษา ในฐานะผู1ดำเนินโครงการป�องกันแก1ไขป�ญหาเอดส*ในสถานศึกษา โรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครได1จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดหาวัสดุ อุปกรณ*ให1เหมาะสมในการดำเนิน

โครงการ ทำให1ผู1บริหารสถานศึกษา ครูผู1สอนทักษะชีวิตท่ีดำเนินโครงการ ได1รับความอำนวยสะดวกในการ

ดำเนินงานไปใช1ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนของตนเองได1สSงผลให1โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค*ของ

โครงการได1ด1วยดี สอดคล1องกับการศึกษาของรัตนา ดีศาลา (2551) ได1ทำการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ 

การประเมินโครงการโรงเรียนสSงเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนวัดกก พบวSาการประเมิน ด1านสภาพแวดล1อม 

ด1านป�จจัย ด1านกระบวนการและด1านผลผลิต ท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล1อมสุขภาพอนามัยนักเรียน และการสอนสุข

ศึกษา มีผลการประเมินอยูSในระดับมากทุกด1าน และงานวิจัยของพัฒนะเทพ จันทรสาขา (2549)  

ได1ทำการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะดีเกSง และมีความสุข  นักเรียน

โรงเรียนอุดมวิทย* พบวSา ด1านป�จจัยนำเข1า ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานผลการประเมินพบวSาอยูSในระดับมากท่ีสุด คือผู1บริหารให1การสนับสนุนโครงการโดยต้ังกรรมการ

ดำเนินโครงการและความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการพร1อมสูงมากในการให1ความรSวมมือ

ในการแก1ป�ญหาพฤติกรรมนักเรียน มีความพร1อมความสามารถ ด1านเอกสารวัสดุอุปกรณ*ในการดำเนินงาน 

มีความเหมาะสมงบประมาณจัดสรรเพียงพอ 

 3. ด*านกระบวนการ (Process) พบวSา ผู1บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตSอโครงการเสริมสร1าง

นักเรียนแกนนำป�องกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1านกระบวนการ (Process)  

โดยภาพรวม อยูSในระดับเห็นด1วยมาก และครูผู1สอนท่ีดำเนินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำป�องกัน

เอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยูSใน

ระดับเห็นด1วยมาก ท้ังน้ีเพราะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได1รับงบประมาณสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมและเปtนนโยบายกรุงเทพมหานคร ท่ีต1องมีการติดตามและรายผลการดำเนินงานให1หนSวย

ศึกษานิเทศก* สำนักการศึกษาต1นสังกัดได1รับทราบผล ทำให1โรงเรียนมีความสามารถในการติดตามและ

รายงานผลเปtนอยSางดี ซ่ึงความสำคัญของการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจะชSวย

เห็นโรงเรียนเห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมท่ีเปtนประโยชน*กับนักเรียนซ่ึงจะชSวยสSงเสริมให1นักเรียนรู1จัก

การป�องกันและดูแลตนเองให1ปลอดภัย สอดคล1องกับงานวิจัยของ พัฒนะเทพ จันทรสาขา (2549)  

ได1ทำการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะดีเกSงและมีความสุข นักเรียน

โรงเรียนอุดมวิทย* พบวSา ด1านกระบวนการ ตามความคิดของครูและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลอยูS

ในระดับ มากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาและมีความสุข โรงเรียนสรุป

รายงานผลและรวบรวมป�ญหา อุปสรรค ข1อเสนอแนะ แก1ไข และพัฒนาในคร้ังตSอไป การดำเนินงานเปtนไป 

ตามวัตถุประสงค*ทุกอยSาง โครงการปฏิบัติได1จริงทุกกิจกรรม และงานวิจัยของ ปารณีย* ศิริวาเสฏฐาเมธา (2550) 

ได1ประเมินผลการใช1หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุSมสาระการเรียนรู1สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชSวงช้ัน 

ท่ี 3-4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ด1านกระบวนการ พบวSา  
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การจัดการเรียนรู1 การบริการหลักสูตร การวัดและการประเมินผล การสนับสนุนและสSงเสริมการใช1

หลักสูตร มีความสอดคล1องกับจุดมุSงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและมีความเหมาะสมในระดับมาก  

ด1านผลผลิต ได1แกS ด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค*ของผู1เรียน มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

สถานศึกษาและมีความเหมาะสมในระดับมาก 

4. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อโครงการ

เสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านผลผลิต 

(Product) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยด้านความก้าวหน้าของโครงการ พบว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการเข้า

ร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลี สบายย่ิง และคณะ (2557) ผลการวิจัยพบว่า ผู้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแกนนําป้องกันเอดส์ในสถานศึกษาจะต้องเข้าใจบริบทของพ้ืนท่ี

และธรรมชาติของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมกระบวนการต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบและ

วางแผนข้ันตอนการดําเนินกระบวนการซ่ึงจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ

สถานศึกษา นักเรียนและชุมชนโดยรอบและมีการสะท้อนการปฏิบัติเพ่ือประเมินและปรับปรุงกระบวน

อย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการสรุปบทเรียนเพ่ือพัฒนาสู่การขยายผลไปสู่บริบทอ่ืนต่อไป และด้าน

พฤติกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษาของนักเรียนแกนนํา พบว่า นักเรียนแกนนําได้รับ

ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการป้องกันเอดส์และเพศศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับความเห็นด้วยมาก

ท่ีสุด ซ่ึงการจัดกิจกรรมสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีกําหนดเป้าประสงค์ข้อท่ีหน่ึงท่ีต้องการให้ “ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน และ

ภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากข้ึน” หมายถึง การสร้างความรู้ แรงจูงใจ และความสามารถของ

ประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมินและประยุกต์ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจใน

ชีวิตประจําวันเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในตลอดช่วง

อายุ อีกท้ังหลังการจัดกิจกรรมตามโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นําความรู้สามารถไปจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และนักเรียนแกนนําสามารถนําความรู้ ความสามารถ ให้คําแนะนํากับเพ่ือน ๆ ในโรงเรียน

และชุมชน แสดงให้เห็นว่าโครงการฯ สามารถพัฒนาให1นักเรียนสามารถนำความรู1ท่ีได1รับไปปรับใช1ใน

ชีวิตประจำวัน และถSายทอดความรู1ให1เพ่ือน ๆ และชุมชนได1 สอดคล1องกับงานวิจัยของมาลี สบายย่ิง  

และคณะ (2557) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนแกนนํามีความรู้เร่ืองเพศศึกษา ทัศนคติต่อโรคเอดส์ ทักษะ

ชีวิตในการป้องกันเอดส์สูงข้ึนกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการและสามารถแสดงศักยภาพในการถ่ายทอดและ

เป็นแกนนําป้องกันเอดส์ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล และยังสอดคล1องกับงานวิจัยของ ทะนงศรี  

ภูริศรี และคณะ (2558) ได1ทำการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู1เร่ืองเอดส*และเพศศึกษาสำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา ในด1านการประเมินผลการเรียนรู1หลังการจัดการเรียนรู1แบบ GE-TICA คือ การจัดการ

เรียนรู1ผSานกระบวนการกลุSม (group process) การเรียนผSานประสบการณ* (experiential leaning)  
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การจัดการเรียนรู1ท่ีทำให1นักเรียนมีความสามารถในการคิด (thinking) สามารถสืบสอบแสวงหาความรู1ได1 

(investigation) สร1างความรู1ด1วยตนเองได1  (construction) และสามารถประยุกต*ความรู1ไปใช1 ใน

ชี วิตประจำวันได1  (application) และยังสอดคล1องกับงานวิจัยของแสงอรุณ  บุตรเจริญ  (2553)  

ได1ทำการศึกษาความรู1  เจตคติ และพฤติกรรมการป�องกันตนเองจากโรคเอดส*ของกรรมกรโรงงาน 

ในนครหลวงเวียงจันทร* แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก พบวSา กลุSมตัวอยSางท่ีศึกษาสSวนใหญS 

มีความรู1เก่ียวกับโรคเอดส*อยูSในระดับความรู1ดี  มีเจตคติอยูSในระดับปานกลาง และพฤติกรรมเก่ียวกับ 

การป�องกันตนเองจากการติดเช้ือโรคเอดส*อยูSในระดับเหมาะสม การเปรียบเทียบความรู1ระหวSางกลุSมเพศ 

พบวSา ท้ังเพศหญิง และเพศชายมีความรู1แตกตSางกันอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีความรู1

เก่ียวกับโรคเอดส*ดีกวSาเพศชาย และ Michael (2015) ได1ศึกษาความรู1เร่ืองเอชไอวี/เอดส*และพฤติกรรม

ทางเพศของเยาวชนหญิงในฟ�ลิปป�นส* ซ่ึงผลการศึกษา พบวSา ผลของการให1ข1อมูลความรู1เร่ืองเอชไอวี/เอดส* 

มีผลตSอพฤติกรรมทางเพศ โดยพบข1อมูลหลักฐานเชิงประจักษ*ในการเพ่ิมความรู1เร่ืองเอชไอวี/เอดส* ทำให1

การเร่ิมมีเพศสัมพันธ*ลSาช1ามากข้ึน และกิจกรรมทางเพศมีข1อจำกัดมากข้ึน และมีการใช1ถุงยางอนามัย 

ในเยาวชนหญิงบางกลุSมมากข้ึน 

5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข*ารIวมโครงการ พบวSา มีระดับความพึงพอใจมาก ในสSวนของ

การมีประโยชน*ตSอนักเรียน วิทยากรความสามารถถSายทอดความรู1ได1ชัดเจนและนSาสนใจ ทำให1นักเรียน 

มีความม่ันใจในการท่ีจะนำความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับโรคเอดส*และเพศศึกษาไปถSายทอดแกSเพ่ือน ๆ และ

คนในครอบครัวได1 สอดคล1องกับงานวิจัยของรัตนา ดีศาลา (2551) ได1ทำการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ 

การประเมินโครงการโรงเรียนสSงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนวัดกก พบวSา ครูผู1ปกครอง และนักเรียน  

มีความพึงพอใจตSอการดำเนินโครงการในภาพรวม อยูSในระดับมากท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัย เร่ือง การประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบ CIPP Model ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

   1.1 จัดให้นักเรียนมีการประกวด/แข่งขันส่ือในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ เพ่ือให้เกิด 

ความคิดสร้างสรรค์ 

   1.2 สํานักการศึกษา ควรจัดให้มีการประกวดและมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนท่ีสามารถดําเนิน

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจนเกิดความพึงพอใจ 

   1.3 โครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครเป็นโครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง 

   1.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับทราบนโยบาย 

และให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรม เช่น การประชุมหรืออบรมครูทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครอง  
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การจัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรมีการประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการประเมินอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะของการประเมินสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

   2.2 มีการเปรียบเทียบเพ่ือวัดความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

นักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

   2.3 ในการประเมินคร้ังต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องฝ่ายต่าง ๆ ด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมมากข้ึน 
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