
1 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการบริหารงานอย่างมืออาชีพ 

ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

Characteristics of school administrators towards professional administration 

in the changing situation of today's world 

 

วรชัย วิภูอุปรโคตร*1, สมศักดิ์ศรี ประจงจิตร2, อธิภู ลาแก้ว3, นนท์ปวิธ กันเกลา4, จุฬารัตน์ อิ่มใจ5 และกนกพัชร์ ศิริกุลวิริยะ6 

Vorachai Viphoouparakhot*1, Somsaksri Prajongjit2, Athipu Lakaew3,  

Nontpawit Kaanklao4, Jularat Imjai5 and Kanokphat Sirikulwiriya6 

*1หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
2-6นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

*1Master of Education in Educational Administration Program, Siam Technology College 
2-6Graduate student in Educational Administration, Siam Technology College 

e-mail: Vorachaiv@Siamtechno.ac.th 

Received: May, 2 2021 

Revised: May, 19 2021 

Accepted: May, 30 2021 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้

ความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการบริหารให้เป็นไปอย่างมืออาชีพ ภายใต้สถานการณ์และเทคโนโลยี 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ทักษะของผู้บริหาร สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

และแนวคิดผู้นำตามสถานการณ์ เพ่ือมุ่งเน้นให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรมีลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโดดเด่น และจะต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะด้านการบริหารรอบด้าน อน่ึง

สมรรถนะของผู้บริหารก็ถือเป็นส่ิงท่ีจำเป็นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะต้องปรับตัวในปัจจุบัน ท้ังน้ี 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำแนวคิดผู้นำตามสถานการณ์มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นจะต้องเรียนรู้และ

ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการจัดการเรียน การสอน

แบบ “New Normal” 

 

คำสำคัญ: คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, การบริหาร 
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ABSTRACT 

 This academic article aims to analyze the characteristics of educational institution 

administrators in using their knowledge, abilities, and administrative skills in a professional 

manner under the rapidly changing situation and technology in today's world. By utilizing 

the theoretical concepts regarding desirable characteristics of executive school 

administrators, skill and competencies of administrators in educational institutions, and 

situational leadership concepts to focus on the administration of educational institutions 

to achieve the highest goals of educational management of educational institutions and in 

accordance with the current situation. The results of the analysis revealed that 

administrators should have distinctive desirable characteristics and must be a person with 

all-round management skills. In addition, the competence of administrators is a 

prerequisite for educational institution administrators to adjust in the present. Educational 

institution administrators should apply the concept of situational leadership in school 

administration. To be in line with the changing situation of the world in the present era 

and administrators of educational institutions need to learn and encourage the use of 

communication technology, computer technology as well as teaching and learning 

management of the “New Normal”. 

 

Keywords: Competence Educational Characteristics, School Administrators, Administration  

 

ความสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา รวมท้ังมีอำนาจหน้าท่ี

หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา คำว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการ

บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งท้ังของรัฐและเอกชน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) การจัดการ

ศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องสร้างภาพพจน์ใหม่ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ มีหน้าท่ีในการนำแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่

การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ต้องทำตัวเป็นผู้จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพงาน

ในสถานศึกษา ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัย

บุคลากรท่ีทำหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตัดสินใจ  

มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและมีความรู้

วิชาชีพ โดยเฉพาะผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารต้องเป็นท้ังนักบริหาร นักวิชาการ นักจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สถานศึกษาให้ได้ผลผลิตท่ีดีเลิศจึงเป็นแนวทางการปฏิรูปเพ่ือนำไปสู่ผู้บริหารท่ีอยู่ในศตวรรษท่ี 21 

(อมรรัตน์ เตชะนอก และคณะ, 2563) 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  

 Maxine Driscoll (2015) ได้อธิบายคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีดังน้ี 

1) ความซ่ือสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity) ผู้บริหารต้องรู้จักและค่านิยมของตัวเอง มีความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต ยอมรับ รับผิดชอบ แก้ไข และรักษาคำพูดและคำสัญญาของตนเอง 

2) ความสามารถท่ีจะไว้ใจและให้พลังอำนาจ (Ability to Trust and Empower) ผู้บริหารต้อง

เรียนรู้ในตัวตน ความสามารถ ความสนใจของครู และนักเรียน เพ่ือนำข้อมูลมาใช้จัดการมอบหมายงานท่ี

ตรงความสามารถและความสนใจ 

3) การส่ือสาร การสร้างความร่วมมือและการติดต่อ (Communicative, Collaborative and 

Connected) ผู้บริหารสถานศึกษาไม่เพียงส่ือสารโดยการแบ่งปันข้อมูลผ่านหลายส่ือเท่าน้ัน แต่ยังพร้อม

เป็นผู้ฟังท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงจำเป็นท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท้ังหมด รวมถึงต้องสร้างการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน 

4) สร้างพลังเชิงบวก (Positive Energy) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทำท้ังเชิงบวก เชิงรุกและวิธีการ

ดูแลเอาใจใส่ ต้องมีเวลาในการพบปะพูดคุยกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง รวมท้ังผู้บริหารต้องสร้างสุขภาพ

ตนเองให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 

5) ความเช่ือม่ัน (Confidence) ผู้บริหารต้องมีลักษณะความม่ันใจ เข้าถึงได้ง่าย เป็นผู้นำต้องมี

ความกล้าท่ีจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ียากลำบาก 

 6) ความมุ่งม่ันและความพากเพียร (Commitment and Persistence) ผู้บริหารต้องแสดงความ

มุ่งม่ัน และความทุ่มเทอย่างจริงจังเพ่ือผลักดันให้กับครูและนักเรียนเกิดความมุ่งม่ันทุ่มเทในงานและอย่า

ยอมแพ้ เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ 

 7) ความเต็มใจท่ีจะเรียนรู้ (Willingness to Learn, Unlearn and Relearn) ผู้บริหารต้องเรียนรู้

ส่ิงใหม่ ๆ โดยไม่ยึดติด ละท้ิงส่ิงท่ีเคยรู้มา (Unlearn) การปฏิเสธความเช่ือของตนเองท่ีเคยปฏิบัติมาก่อน

หน้าน้ี และเรียนรู้ส่ิงท่ีเราเคยรู้แล้วด้วยมุมมองใหม่ (Relearn) และตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ท่ีเราได้

จากมุมมองน้ัน ๆ 

 8) ต้องเป็นนักประกอบการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Entrepreneurial, Creative, and 

Innovative) ความสามารถในการคิดนอกกรอบเป็นพลังท่ีมีอำนาจของผู้บริหาร การคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ในการบริหารจัดการกับความซับซ้อนทางสังคมในศตวรรษท่ี 21 

 9) นักริเร่ิมงาน (intuitive) ผู้บริหารต้องเรียนรู้ถึงความเช่ือม่ันในสัญชาตญาณของตนเอง 

ความสามารถการเป็นนักคิด นักริเร่ิมสร้างสรรค์ผู้บริหารสามารถการแก้ปัญหาให้สำเร็จอย่างไม่คาดฝัน 

 10) ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) ผู้บริหารควรสร้างความ

กระตือรือร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากรในการร่วมกันกำหนดทิศทางในอนาคต  
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ภาพท่ี 1  แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ท่ีมา: สรุปจาก Japan Group 64 (2021) 

  

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึง มณฑาทิพย์ (2561) ได้ให้ความหมายถึงทักษะความสามารถ ความ

ชำนาญการของผู้บริหารในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบแบบแผน โดยผ่านการใช้ทรัพยากร

ภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีผู้บริหารต้องฝึกฝนความสามารถ

ตนเองให้มีความชำนาญในการบริหารจัดการให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และก้าวทันยุคเทคโนโลยี เพ่ือให้

สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการใช้   กลยุทธ์และกระบวนการในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา  

 ทฤษฎีเก่ียวกับทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามแนวคิดของ  Drake & Roe (1986)  

ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ได้แก่ 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด 2) ทักษะด้านเทคนิค 3) ทักษะด้าน

การศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านมนุษย์  และ 5) ทักษะด้านความคิดรวบยอด ซ่ึง Spencer  

และ Spencer (1993) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า คือ คุณลักษณะของบุคคลท่ีเช่ือมโยงถึงเหตุและ

ผลกับผลปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลสูงสามารถอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานของงานหรือสถานการณ์หน่ึงๆได้ 

โดยได้อธิบายขยายความออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณลักษณะท่ีสำคัญ (underlying characteristic) 

ของบุคคล หมายถึง คุณลักษณะภายในของแต่ละบุคคลท่ีแสดงถึงความเป็นตัวตนหรือบุคลิกภาพ 
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ซ่ึงสามารถคาดหมายพฤติกรรมในลักษณะและสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายและกว้างขวาง 2) ความ

เช่ือมโยงระหว่างเหตุและผล (causally related) กับผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง ลักษณะท่ี

สามารถคาดหมายหรือเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน 3) การอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

(Criterion-referenced) ของงานหรือสถานการณ์ หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานจากมาตรฐาน

หรือเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 ทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนของ Andrea Goetchius (2018)  ท่ีเป็นส่ิงท่ีจำเป็น

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับตัวในปัจจุบันโดยมีสมรรถนะหลักท่ีสำคัญ 8 สมรรถนะ ได้แก่  

1) รู้ตนเอง (Know yourself) 2) มีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ีไว้วางใจ (Nurture trust) 3) มีเจตนาท่ีดีในการ

ต้ังใจทำงานเพ่ือให้บรรลุ เป้ าหมาย  (Focus on purpose) 4) มีความใฝ่ รู้  (Cultivate curiosity)  

5) เข้าสังคม (Build Community) 6) การตัดสินใจอย่างใคร่ครวญ ตรึกตรอง (Decide deliberately)  

7) มีการกระจายอำนาจ (Distribute power) และ 8) แสดงความยกย่องชมเชย (Show appreciation) 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหาร (Administration)  

 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน (Drucker, 1954) เป็นการ

สร้างมนุษยสัมพันธ์ภายในองค์การให้ผู้ปฏิบัติการทำงานด้วยความพึงพอใจ (Sargent & Belisle, 1955)  

ซ่ึงกระบวนการท้ังหมดของการใช้ทรัพยากร ท่ีเตรียมไว้อย่างเหมาะสม คือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ 

เป็นเทคนิคการทำงาน คือ การตัดสินใจของกลุ่มโดยมีความมุ่งหมายและจุดประสงค์ (Gregg, 1957; 

Petersen, Plowman & Trickett, 1962) น อ ก จ า ก น้ี ต า ม  TheReader’s Digest Encyclopedia 

Dictionary (1964) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การบริหารของธุรกิจหรือการเข้าทำงานของส่วนราชการ 

นอกจากน้ี การบริหารเป็นกระบวนการท่ีทำหน้าท่ีรับผิดชอบกับการดำเนินการขององค์การธุรกิจให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีกำหนดไว้   

การบริหารเป็นศิลปะผู้บริหารท่ีมีศิลปะเท่าน้ันจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงาน และเป็นการ

ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ (Koontz, 1972) นอกจากน้ี การบริหาร ยังหมายถึง กระบวนการ

การจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้า   การบริหารเป็นการ

ดำเนินงานของบุคคลต้ังแต่ 2 คน ข้ึนไป ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยอาศัยปัจจัย

ท้ังหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุ ส่ิงของ ซ่ึงนับว่าเป็นอุปกรณ์ของการจัดการน้ัน ๆ รวมถึงกระบวนการจัด

หน่วยงานและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้การทำงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Dale, 1973) ดังน้ัน  

การบริหารจึงเป็นกระบวนการทางสังคมต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกันดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

โดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เป็นศิลปะในการทำส่ิงต่าง ๆ ได้รับการกระทำจน

เป็นผลสำเร็จการดำเนินงานอย่างมีศิลปะในการใช้คนและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี

กำหนดไว้ 
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ความสำคัญของการบริหารถือเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกันดำเนินการ

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด หรือหลาย ๆ อย่างท่ีบุคคลร่วมกันกำหนด โดยใช้กระบวนการ

อย่างเป็นระบบ และใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (Barnard, 1968: 5) นอกจากน้ี

ยังเป็นกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ (Simon, 1976: 8) ดังน้ัน 

การบริหารจึงมีความสำคัญในฐานะท่ีเป็นกระบวนการท่ีทำให้องค์กรทำงานได้บรรลุเป้าหมายและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการดำเนินงานการกำหนดโครงสร้างองค์กรและมอบหมายแบ่งงานการช่วย

พัฒนาบุคลากร อีกท้ัง สร้างความร่วมมือและการประสานงานท่ีดีในองค์กร 

 

การบริหารสถานศึกษา (School Administration) 

การบริหารสถานศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้ได้ผลดี (Sergiovanni & Carver, 1980: 267) เป็นการดำเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา 

ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข การจัดแผนการเรียนการจัดตารางเรียน การสอน การจัดครูเข้า

สอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางด้านต่าง ๆ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการ

นิเทศการสอน (Gorton, 1983: 158) นอกจากน้ี ยังเป็นการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน 

เพ่ือให้ได้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ให้บุคคลท้ัง 3 กลุ่ม เห็นด้วยและ

ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีวางไว้ และ พึงยึดปฏิบัติโดยเคร่งครัด (Hoy & Miskel, 2001: 170) ดังน้ัน  

การบริหารสถานศึกษาจึงเป็นการบริหารงานโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีระบบระเบียบตาม

กระบวนการทำงานเพ่ือนำไปพัฒนาสถานศึกษาท้ังในด้านบุคลากรและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ

บรรลุวัตถุประสงค์การบริหารสถานศึกษามีความสำคัญต่อโครงสร้างกระบวนการและวิธีการของครูผู้สอน 

นักเรียน และเน้ือหาสาระของหลักสูตร อีกท้ังส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของกลุ่มประสบความสำเร็จและมี

ก าร พั ฒ น า  (Sergiovanni & Carver, 1980: 268) นอกจาก น้ี  Campbell, Johnston, Campbell, 

McClain, and Macaluso (1983: 6) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษามีส่วนสำคัญในการดำเนินกิจกรรม

ด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ดังน้ี 

1. การบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลในการพัฒนาเป้าหมายและนโยบายสถานศึกษา 

2. การบริหารสถานศึกษามีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้มีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้

เป้าหมายของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ 

3. การบริหารสถานศึกษาช่วยกำหนดวิธีการและประสานงานในการดำเนินโครงการไปปฏิบัติ 

4. การบริหารสถานศึกษามีส่วนสำคัญในการจัดหาทรัพยากรท่ีจำเป็นเพ่ือสนับสนุนโครงการ 

ให้ประสบความสำเร็จ 
 

ดังน้ัน การบริหารสถานศึกษาจึงมีความสำคัญในฐานะท่ีเป็นกระบวนการดำเนินกิจกรรมด้าน 

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และคณะบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชน 

ในท้องถ่ิน เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานและ
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คุณภาพให้แก่เยาวชนท่ีทำให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความ

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบทบาทของสถานศึกษามีดังน้ี 

(Krajewski, Martin & Walden, 1983: 60) 

1. ช่วยจัดคนท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้เพียงพอกับภาระงานของสถานศึกษา 

2. เพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาศัยการพัฒนาปรับปรุงครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรโดยมีการประเมินหลักสูตรปรับปรุงเน้ือหา ปรับปรุงส่ือ ปรับปรุงตารางสอน

ของครูปรับปรุงวิธีการสอนและกิจกรรม 

4. เพ่ือจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมปรึกษาให้กับนักเรียน 

5. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพ่ือให้มีความสามารถด้านสังคม การทำงาน และการเป็นผู้นำ 

6. มีการประเมินครูเป็นระยะ 

7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

8. เพ่ือบริหารอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

9. ดำเนินการเก่ียวกับงบประมาณด้วยการขอจัดหา และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้

มีผลต่อการจัดการศึกษา 
 

ขณะท่ี Yukl (2006: 60) แบ่งลักษณะบทบาทของผู้บริหารโดยยึดพฤติกรรมการบริหาร 4 กลุ่ม 

ดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1 บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ บทบาทการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ บทบาท

ในการให้การสนับสนุน และบทบาทการขจัดความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน 

กลุ่มท่ี 2 บทบาทในการให้และเสาะหาข้อมูล ได้แก่ บทบาทการติดตาม บทบาทการให้ข้อมูล

ข่าวสารและบทบาทการสร้างความชัดเจน 

กลุ่มท่ี 3 บทบาทในการตัดสินใจ ได้แก่ บทบาทในการวางแผนและจัดองค์กร บทบาทการปรึกษา

และการมอบหมายงาน และบทบาทในการแก้ปัญหา 

กลุ่มท่ี 4 บทบาทในการใช้อิทธิพล ได้แก่ บทบาทการสร้างแรงจูงใจและบทบาทการประกาศ

เกียรติคุณและการให้รางวัล 

ดังน้ัน บทบาทของการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาน้ันจะประสบความสำเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของคนท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารท่ีดี

จึงต้องสำรวจตนเองถึงข้อบกพร่องและหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาอย่าง

สม่ำเสมอ เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของระบบการบริหารจัดการใหม่และการการปฏิรูปการศึกษา 

ในปัจจุบันมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดขอบข่ายการบริหาร

สถานศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานท่ัวไป  
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แนวคิดผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership)  

แนวคิดผู้นำตามสถานการณ์เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อรูปแบบ

ภาวะผู้นำ เพ่ือขับเคล่ือนองค์การให้ประสบความสำเร็จภาวะผู้นำจะต้องปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ 

Certo (2008) กล่าวถึงการแสดงออกของภาวะผู้นำตามสถานการณ์เพ่ือตัดสินใจในนโยบายขององค์การ  

มีปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ผู้บริหาร (Leader) ผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate)  

และสถานการณ์แวดล้อม (Situation) ปัจจัยท้ังหมดน้ีจะต้องแสดงออกมาอย่างสมดุล จึงจะส่งผลให้งาน

ประสบความสำเร็จได้ แต่ละส่วนจะต้องแสดงออก ดังน้ี 

1. การมุ่งเน้นท่ีบทบาทของผู้บริหาร (Forces in the manages) ผู้บริหารควรสร้างคุณค่าแก่

ตนเองเพ่ือแสดงถึงการเป็นตัวอย่างท่ีดี หมายถึงการปฏิบัติตนของผู้บริหารรวมถึงการให้ความเป็นธรรมต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังในเร่ืองสวัสดิการและความเจริญ ก้าวหน้าและท่ีสำคัญคือผู้บริหารต้องคำนึงถึง

ประโยชน์ขององค์การเป็นท่ีต้ังและเป็นความสำเร็จจากการร่วมมือกันทำงานของทุกฝ่าย 

2. การมุ่งเน้นท่ีบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชา (Forces in subordinates) หน้าท่ีของผู้บริหาร คือ 

การช้ีนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรมีการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  

มีลักษณะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีอิสระทางความคิดเห็นต่อผู้นำในหน้าท่ี เข้าใจในเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์การ และเข้าใจในสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีกำลังเกิดข้ึนกับองค์การ ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมี

ความต้ังใจจริงจะผ่านพ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ และการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีจะช่วยให้การประสานงาน

ระหว่างกันดีข้ึน ช่วยให้ประสิทธิภาพของงานดีข้ึนตามไปด้วย 

3. การมุ่งเน้นท่ีสถานการณ์แวดล้อม (Forces in the situation) สถานการณ์แวดล้อมคือปัจจัย

สำคัญในการกำหนดบทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการตัดสินใจและจะส่งผลต่อการแสดงลักษณะภาวะ

ของผู้นำของผู้บริหารด้วย อาจจะแยกพิจารณา ดังน้ี 

       3.1 สถานการณ์ คือ สภาพแวดล้อม เป็นตัวกำหนดถึงขนาดขององค์การและขอบเขตของงาน

แต่ละด้าน เม่ือสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนแปลงไปก็จะมีผล กระทบ โดยตรงต่อโครงสร้างขององค์การ 

และมีผลกระทบในเชิงพฤติกรรมองค์การด้วย ผู้นำท่ีดีควรปรับตัวอย่างเหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์ท่ี

กำลังประสบอยู่ เพ่ือได้สามารถตัดสินใจในนโยบายได้อย่างเหมาะสม 

       3.2 เม่ือพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ แล้วผู้บริหารควรย้อนกลับไปประเมิน

ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานว่ามีศักยภาพอย่างเพียงพอ ในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ควรมอบหมายให้ผู้ท่ีรับผิดชอบได้แก้ไขปัญหา

เหล่าน้ัน 

       3.3 ในสถานการณ์ผู้นำอาจพิจารณาว่าส่ิงท่ีกำลังประสบอยู่น้ี เกินกำลังความสามารถของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีจะตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ดังน้ัน ผู้บริหารอาจสงวนการพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง 
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       3.4 ในสถานการณ์ท่ีฉุกเฉินเร่งด่วน การรอผลสรุปจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังหมดอาจทำให้เกิด

ความล่าช้าเสียเวลา เพราะแต่ละคนต่างก็มีแนวคิดท่ีหลากหลายผู้บริหารอาจใช้วิธีการเชิงการตัดสินใจด้วย

เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

 

ผลกระทบของดิจิทัลเทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษา 

 ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การบริหารงานวิชาการการจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม การบริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซ่ึงงานของสถานศึกษาใน

ทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (Information and 

Communication Technology -ICT) มาใช้เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการความรู้

ในงานด้านต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาแล้วของสถานศึกษา  

ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักท่ีจะนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การบริหารจัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤตเช่นน้ี คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลผู้บริหาร

สถานศึกษาในยุคดิจิทัลจำเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

(ICT) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือการใช้ ICT ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์

สูงสุด อย่างคุ้มค่าแท้จริง ดังน้ัน คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล จึงควรเป็นดังน้ี 

1. กำหนดวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของสถานศึกษาให้ชัดเจนว่าต้องการไปในทิศทางใด และจะนำมาใช้

กับการบริหารสถานศึกษาในเร่ืองใดบ้าง 

2. การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ Hardware, 

Software, Network และเครือข่ายไร้สายต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครู อาจารย์ บุคลากรและนักเรียนทุก

คน สามารถใช้และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานพร้อมท้ังจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ 

3. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานและบรรยากาศสถานศึกษาให้มีการใช้ ICT อย่างแพร่หลายไม่ว่า

จะเป็นการจัดการเรียนการสอนของครู การบริหารงานสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการให้นักเรียน

สามารถใช้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ตลอดเวลา 

4. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT อย่างต่อเน่ือง

สม่ำเสมอ 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีสามารถใช้ ICT ในการปฏิบัติงานอย่างได้

เหมาะสม 
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6. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจครูอาจารย์บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้นำความรู้

ความสามารถด้าน ICT และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดให้มาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการ

เรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน 

7. จัดให้มีระบบการกำกับติดตามและการให้คำปรึกษาเก่ียวกับการใช้ ICT ของสถานศึกษาท้ังครู 

อาจารย์ บุคลากรทุกคนและนักเรียนว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายอย่างถูกต้อง

เหมาะสมคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลข้างต้นน้ี มีผลต่อการใช้ภาวะผู้นำ ICT  

(ICT leadership) ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก 

 

บทสรุป 

 จะเห็นได้ว่าการท่ีจะเป็นนักบริหารท่ีดีในอนาคตน้ันจะต้องมีคุณลักษณะหลายอย่างท่ีเป็นแบบใหม่ 

แนวใหม่ และแบบผสมผสานท่ีไม่มีลักษณะเฉพาะท่ีตายตัว และสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ก็คงไม่อยู่

ในข้อยกเว้นเช่นกัน การท่ีจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บริหารในระดับมืออาชีพเป็นท่ียอมรับของบุคคลากร

ท้ังภายในและภายนอกองค์กรน้ัน ต่อไปคงต้องเป็นผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีมุมมองใน 

การบริหารการทำงานเชิงกลยุทธ์ รู้จักการประมวลวิเคราะห์ ประเมินและตัดสินใจและยังต้องดูแล 

รับผิดชอบการดำเนินงานตามปกติของสถานศึกษาในทุกด้าน ต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการให้

การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องปรับแนวคิดในการบริหารจัดการบูรณาการท่ีเน้นการ

แก้ปัญหาและดำเนินการพัฒนาท่ีผสมผสานชัดเจนท้ังเชิงนโยบายและภาคปฏิบั ติ ต้องมีพฤติ

กรรมการบริหารแบบเชิงรุก เน้นผลงานหรือผลสำเร็จตามเป้าหมายและคุณภาพท่ีได้วางไว้เป็นหลักสำคัญ

บทบาทการนิเทศกำกับดูแล (Supervision) จะต้องชัดเจน ต้องมีความสามารถสูง ท้ังการกำกับดูแล

ช่วยเหลือ ช้ีแนะและให้การสนับสนุน ต้องรู้จักการประสานงานและการดึงศักยภาพของบุคลากรทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมในงานและกิจการของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ต้องมีบทบาทเป็นผู้ริเร่ิม ช้ีนำ

แนวทางความคิด และประสานความคิดท่ีดีในการทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกับ

บุคลากรและประสานสัมพันธ์กับบุคลากรทุกฝ่ายได้ด้วยดี ยืดหยุ่นในการประสานสัมพันธ์กับบุคลากรทุก

ระดับได้เหมาะสมเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลให้มี

การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยวิธีการท่ีสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส พร้อมต่อการตรวจสอบใน 

การดำเนินงานทุกด้านสามารถสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายและต่อวงการภายนอกถึง จุดยืนนโยบาย 

การดำเนินงาน มีการนำแนวคิด และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ของ 

การบริหารสถานศึกษา รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของระบบการบริหารจัดการใหม่และการการปฏิรูป

การศึกษาในปัจจุบัน และการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการบริหาร

คุณภาพ (Quality Management) การบริหารท่ีมุ่งเป้าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร  

2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่อความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติราชการ และ 3) ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขต 

กรุงธนใต้ จำนวน 102 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษา

นอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขต

กลุ่มเขตกรุงธนใต้  จำนวน  86 คน  วิ ธีดำเนินการวิจัยมี  4 ข้ัน  ได้แก่  (1) ศึกษาปัญหาการวิจัย  

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

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ใน 



14 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน 

โดยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับผู้นำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขต

กรุงธนใต้) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับระดับ

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และ

3) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) เป็นความสัมพันธ์ทางบวก

ระดับสูงท่ีระดับนัยสำคัญ .01 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to study the opinions’level  of teachers 

and educational personnel performance under the Office of Non-Formal and Informal 

Education under the Office of Non-Formal  and Informal Education Bangkok, Southern 

Krungthon District Group, toward the transformational leadership of administrators  

2) To study the opinions’ level  of teachers and educational personnel under the Office 

of Non-Formal  and Informal Education under the Office of Non-Formal and Informal 

Education Bangkok, Southern Krungthon District Group, toward satisfaction on teachers 

and educational personnel in working and 3) to study the relationship between 

transformational leadership of the administrators and the satisfaction of teachers and 

educational personnel performance under  the Office of Non-Formal and Informal 

Education Bangkok, Southern Krungthon District Group. Research methodology was survey 

research. The population, totaling 102 teachers and educational personnel under the 

Office of Non-Formal and Informal Education Bangkok, Southern Krungthon District Group. 

Sample, totaling 86 people, obtained via stratified random sampling technique comprised 

of teachers and educational personnel under the Office of Non-Formal and Informal 

Education Bangkok, Southern Krungthon District Group. Research procedure consisted of 4 
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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 Person's product Moment Correlation Coefficient. 

 Major Finding: 1) The opinions of teachers and educational personnel on 

transformational leadership of administrators under the office of Non-formal and Informal 

Education Bangkok, Southern Krungthon District Group, was at high level in overall;  

2) The opinions of teachers and educational personnel under the Office of Non-formal 

and Informal education Bangkok, Southern Krungthon District Group on working 

satisfaction was at high level in overall; and 3) The opinions of teachers and educational 

personnel who were under the Office of Non-Formal and Informal Education Bangkok, 

Southern Krungthon District Group, on the relationship between transformational 

leadership of administrators and working satisfaction of teachers and educational 

personnel was highly positive at .01 statistical significance. 

 

Keywords: Transformational Leadership of Administrators 

 

บทนำ   

 ภาวะผู้นำเป็นศิลปะหรือกระบวนการท่ีผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ตามในการโน้มน้าวให้ผู้ตามมีความเต็มใจ

และมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานดังน้ันภาวะผู้นำจึงเป็น

ส่ิงสำคัญและจำเป็นย่ิงในการบริหารงานดังท่ีเบรินส์ (Burns, 1987: 55-80) ได้เสนอความเห็นว่าภาวะผู้นำ

คือการนำความคิดเก่ียวกับผู้นำและผู้ตามมารวมกันทำให้ผู้นำและผู้ตามกลายเป็นมโนทัศน์รวมคือ การมี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้นำและผู้ตามเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันต่อมาบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio 

1990: 13-20) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงไว้ 2 แบบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำแบบ

แลกเปล่ียน (Transactional Leadership) จะเน้นการแลกเปล่ียนประโยชน์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม  

2) ภาวะผู้นำแบบเปล่ียนสภาพ (Transformational Leadership) จะเน้นการเปล่ียนสภาพของท้ังบุคคล

และระบบให้ดีข้ึนซ่ึงผู้นำจะทำให้ผู้ตามตระหนักถึงความสำคัญและยอมรับในจุดประสงค์และภารกิจของ

หน่วยงานดังน้ันภาวะผู้นำจึงเป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิงในการบริหารงานและในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

แข่งขันกันสูง 

 ส่ิงจูงใจและองค์ประกอบท่ีจะส่งผลถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (ยงยุทธ

เกษสาคร, 2542) ได้ทําการศึกษาค้นคว้าจากแนวความคิดของนักวิชาการหลายท่านพบว่า องค์ประกอบท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย องค์ประกอบ ด้านได้แก่ ลักษณะงานท่ีทํา
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ค่าตอบแทนและค่าจ้าง การเล่ือนตําแหน่ง การบังคับบัญชาทีมงานสภาพบรรยากาศในการทํางาน 

องค์ประกอบดังกล่าวน้ีจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ต้องต่อสู้ด้ินรนโดยมีความทะเยอะทะยาน มีอารมณ์  

มีความคิด มีความหวัง และความภาคภูมิใจเป็นแรงจูงใจในการผลักดันให้เกิดความรู้สึกถึงความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของงานถ้าครูผู้สอนมีความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก

ประสิทธิภาพของงานจะสูงแต่ถ้าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยประสิทธิภาพของงานจะต่ำและอีก

ปัจจัยหน่ึงการท่ีผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยแตกต่างกันน้ันข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทฤษฎีการจูงใจในการทํางานของเฮอร์ซเบอร์ก, 

มอสเนอร์และสไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner & Snyderman) อธิบายว่า คนเราต้องการความสุข

จากการทํางานและผลท่ีตามมาก็คือความพึงพอใจในการทํางานองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีทําให้เกิดความพึง

พอใจและไม่พึงพอใจในการทํางานมีอยู่สองปัจจัย คือ ปัจจัยกระตุ้น (Motivation factors) ได้แก่ 

ความสําเร็จในหน้าท่ีการงานการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบความก้าวหน้า และปัจจัย

ค้ำจุน (Hygiene factors) ได้แก่ นโยบายและการบริหารการปกครองบังคับบัญชาเงินเดือนและ

ผลประโยชน์เก้ือกูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฏีสองปัจจัย (Two-factors theory)  

ของเฮอร์ซเบอร์ก 3 และคณะ (Herzberg et al., ) ได้แก่ ปัจจัยจูงใจแบ่งออกเป็น ด้าน คือด้าน

ความสําเร็จในงานด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้าน

ความก้าวหน้า โสภิดา วรจักร (2556: 20-25) ได้ศึกษา 1) ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) 

หมายถึง ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานและตนเองโดยสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจนบรรลุผลสําเร็จ 

ในการทํางานเกิดความรู้สึกพอใจ และปลาบปล้ืมใจในความสําเร็จของงานน้ัน 2) การยอมรับนับถือ 

(Recognition) หมายถึง การยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กําลังใจการได้รับความไว้วางใจหรือการ

แสดงออกอ่ืนท่ีส่อให้เห็นถึงความเช่ือมันยอมรับในความสามารถเม่ือทํางานอย่างใดอย่างหน่ึงบรรลุผลสําเร็จ

ท้ังจากผู้บังคับบัญชา ผู้ขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงานการยอมรับการนับถือจะแฝงอยู่กับ

ความสําเร็จในงานด้วย 3) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (The work itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานทีต้อง

อาศัยความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ ท้าทาย หรือเป็นงานท่ีสามารถทําได้โดยลําพัง 4) ความรับผิดชอบ 

(Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการท่ีผู้บังคับบัญชาได้ให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ีโดยไม่จําเป็นต้องตรวจสอบหรือควบคุมอย่าง

ใกล้ชิด และ 5) ความเจริญก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับการเลือนข้ันเงินเดือนและ

ตําแหน่งสูงข้ึน รวมท้ังโอกาสท่ีจะได้เพ่ิมพูนความรู้ 

 การปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขต

กรุงธนใต้ ยังคงมีปัญหาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูยังไม่น่าพึงพอใจ การอุทิศตนของครูในปัจจุบันยัง 

ไม่อุทิศตนให้กับอาชีพอย่างแท้จริง ครูยังมีการพัฒนาตนเองน้อย ครูไม่รักศรัทธาต่ออาชีพครูขาดความ
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กระตือรือร้นในการทำงาน ขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพในการทำงานของครูลด

น้อยลง อาจเกิดจากการท่ีครูและผู้บังคับบัญชามีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อกัน ความพึงพอใจในการทำงาน 

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ความขัดแย้งในโรงเรียน ภาวะความกดดันในการทำงานบรรยากาศในการทำงาน

งานท่ีตึงเครียด งานท่ีซ้ำซากจำเจไม่ได้สอนตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา ปัญหาอาคารเรียนไม่เหมาะสม ไม่มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจและปัญหาส่วนตัวของครู ส่ิงเหล่าน้ีจะบ่ันทอนจิตใจก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำงาน

ของครูจึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงท่ีสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารงานบุคคล ทำให้บุคลากรทางการศึกษา 

มีอัตราการขอย้ายสูง ซ่ึงปัญหาน้ีจากการเก็บข้อมูลในเบ้ืองต้นจากผู้ร่วมงานพอสรุปได้ว่าปัจจัยหน่ึง 

ท่ีบุคลากรทางการศึกษายังไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานซ่ึงคาดเดาว่าอาจเป็นผลต่อเน่ืองมาจากภาวะผู้นำ 

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

 จากสภาพท่ีกล่าวมาข้างต้นทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัยในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานของสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้  เพ่ือเป็นข้อมูลยืนยันในการพัฒนาการบริหารงานของ

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่อความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติราชการ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง 
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การดำเนินการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1. แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงผู้วิจัยใช้แนวคิดของแบสและอโวลิโอ  

(Bass; &Avolio, 1994: 2-6) ท่ี ได้ ให้ แนวคิดไว้ ว่า  ภาวะ ผู้นำการเป ล่ียนแปลง (Transformation 

Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของ

ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงข้ึนกว่า ความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่

ระดับท่ีสูงข้ึนและศักยภาพมากข้ึน ทำให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์กร 

จูงใจให้ผู้ร่วมงานและ ผู้ตามมอง ให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์กรหรือ

สังคม โดยแบ่ง ผู้นำการเปล่ียนแปลงเป็น 4 ด้าน คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized 

Influence of ChansmaLeadership: II or CL) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: 

IM) 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) และ 4) การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

(Individualized Consideration : IC) 

 2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factors theory) ของเฮอร์ซเบอร์ก

และคณะ (Herzberg et al.,1959) ได้แก่ปัจจัยจูงใจแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ 1) ด้านการได้รับความสำเร็จ

2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ด้านความลักษณะงาน 4) ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และ 

5) ด้านการได้รับผิดชอบต่องาน 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน 102 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยการกำหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างด้วยตารางกำหนดขนาดของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608)  

แล้วดำเนินการสุ่มช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จำนวนท้ังส้ิน 86 คน 
 

 ตัวแปรในการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยด้านความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐาน 

ว่าจะส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

กลุ่มโซนกรุงธนใต้ ซ่ึงตัวแปรท้ัง 2 ตัวประกอบด้วย 

  ตัวแปรท่ี 1 คือ ผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโดยใช้แนวคิดของแบสและอโวลิโอ  

(Bass; & Avolio, 1994: 2-6) ซ่ึงวัดค่าจาก 4 ด้าน คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized 
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Influence of ChansmaLeadership: II or CL) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: 

IM) 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) และ 4) การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

(Individualized Consideration : IC) 

  ตัวแปรท่ี 2 คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีสอง

ปัจจัย (Two-factors theory) ของเฮอร์ซเบอร์กและคณะ (Herzberg et al., ) โดยเลือกใช้ปัจจัยจูงใจ 

ซ่ึงวัดค่าจาก 5 ด้าน คือ 1) ด้านการได้รับความสำเร็จ 2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ด้าน

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 4) ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และ 5) ด้านการได้รับผิดชอบต่องาน 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับ

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย 3 ตอน 

     ตอนท่ี 1 เป็นคำถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคำถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน 

     ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของสถานศึกษา  

ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ตาม

ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ซ่ึงแต่ละข้อคำถามกำหนดความหมายของค่าการวัดแต่ละระดับดังน้ี 
 

  1 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

                      ของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

  2 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

                     ของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย 

  3 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

          ของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 

  4 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

        ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 

  5 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

        ของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงแต่ละข้อคำถามกำหนดความหมายของค่าแต่ละระดับดังน้ี 
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  1 หมายถึง ความคิด เห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความพึงพอใจ 

           ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

         อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

  2 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความพึงพอใจ 

               ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

            อยู่ในระดับน้อย 

  3 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความพึงพอใจ 

             ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

             อยู่ในระดับปานกลาง 

  4 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความพึงพอใจ 

           ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

           อยู่ในระดับมาก 

  5 หมายถึง ความคิด เห ็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความพึงพอใจ 

           ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

            อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืน 

2. นำแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำไปประมวลผลเพ่ือคำนวณหา

ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่การแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพันธ์ 

3. แปลความหมายค่าเฉล่ียแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโดยใช้เกณฑ์ขีดจำกัดล่าง

และขีดจำกัดบนของค่าคะแนน 1-5 ซ่ึงมีค่าต้ังแต่ 1.00-5.00 ดังน้ี 
 

  ช่วงค่าเฉล่ีย        การแปลความหมาย 

  1.00 – 1.49   มีแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับน้อยท่ีสุด 

  1.50 – 2.49   มีแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับน้อย 

  2.50 – 3.49   มีแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง 

  3.50 – 4.49   มีแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับมาก 

  4.50 – 5.00   มีแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับมากท่ีสุด 
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 4. แปลความหมายค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยใช้ขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบนของค่าคะแนน 1-5 ซ่ึงมีค่าต้ังแต่  

1.00-5.00 ดังน้ี 
 

  ช่วงค่าเฉล่ีย        การแปลความหมาย 

  4.51 - 5.00   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อ 

          ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

          ทางการศึกษาในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 - 4.50   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อ 

         ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

         ทางการศึกษาในระดับมาก 

  2.51 – 3.50   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อ 

         ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

         ทางการศึกษาในระดับปานกลาง 

  1.51 - 2.00   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อ 

         ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

         ทางการศึกษาในระดับน้อย 

  1.00 - 1.50    หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อ 

         ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

         ทางการศึกษาในระดับน้อยท่ีสุด 
  

 5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับ

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิติท่ีใช้ในการพัฒนาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

     1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

       1.2 วิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1994: 169) 

 2. สถิติพ้ืนฐาน 

           2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
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  2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean:	𝐱#)  

  2.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
 

 3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน  

   หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยใช้ 

สถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจ 

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้)สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.3 จบการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 62.8 และมีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.2 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสังกัด

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก 

3. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้)ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

4. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้)  

เป็นความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง (rxy= 0.76) ท่ีระดับนัยสำคัญ .01 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านของผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร(กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ในภาพรวม โดยมีขนาดของความสัมพันธ์ 

ดังน้ี 

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กับด้านการกระตุ้นทางปัญญามีขนาดของความสัมพันธ์ 

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมระดับสูง 
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2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีขนาดของความสัมพันธ์ 

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมระดับปานกลาง 

3. ทุกด้านของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขนาดของ

ความสัมพันธ์กับทุกด้านของผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร ในภาพรวมระดับสูง 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขต 

กรุงธนใต้) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยได้ปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันต่อสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ันผู้บริหาร

จึงให้ความสำคัญต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สามารถบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงน้ี

กลายเป็นความเข้าใจว่าผู้บริหารท่ีดีต้องมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงท่ีดีจึงจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่

เป้าหมายได้ สองคล้องกับงานวิจัยของ เสริมศักด์ิ หม่ืนสา (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ

การเปล่ียนแปลงผู้บริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามหาสารคามเขต 3 พบว่าภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา

ถึงด้านต่าง ๆ ของผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารท่ีผู้วิจัยนำมาวิจัยซ่ึงเม่ือวัดค่าของตัวแปรแล้ววิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์จะอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีของ Bass & Avolio (1985) ท่ีกล่าวถึง

องค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงต้องประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized 

Influence) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual 

Stimulation) และ 4) การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

 2. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้)ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังน้ีเน่ืองจากเม่ือองค์กร

ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ปรับตัวเพ่ือให้การบริหารเกิด

ประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรแล้วส่งผลให้ผลงานท่ีเกิดข้ึนได้รับการยอมรับจากบุคลากรในองค์กร

มากข้ึน ทำให้ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ในภาพรวมและ 



24 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

รายด้านอยู่ในระดับมากเกือบท้ังหมดยกเว้นเพียงด้านเดียวคือด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานซ่ึงค่าการ

วัดตัวแปรอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1985) 

ได้ศึกษาองค์ประกอบท่ีทำให้เกิดความพึงพอใจมีอยู่5ประการได้แก่ความสำเร็จของงาน การได้รับการ

ยอมรับนับถือ ลักษณะของงานความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน และ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ขัตติยา ด้วงสำราญ (2543) ท่ีได้ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันของครู

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบว่าแรงจูงใจในการทำงานโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับผลการวิจัยของ อุทัย ปัญญาโกญ (2539)  ท่ีได้ศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีมีผล

ต่อการปฏิบัติ งานของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่าระดับปัจจัยจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 3. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร(กลุ่มเขตกรุงธนใต้)เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร(กลุ่มเขตกรุงธนใต้)  

เป็นความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง ท่ีระดับนัยสำคัญ .01 ซ่ึงหมายความว่า เม่ือผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร(กลุ่มเขตกรุงธนใต้) มีภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงสูงตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาก็จะมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีสูงตามไปด้วยเหตุท่ีผู้วิจัยกล่าวเช่นน้ีเป็นเหตุผล

เดียวกับการอภิปรายผลในหัวข้อ 1 และ 2 ท่ีผู้วิจัยได้กล่าวถึงแล้ว กล่าวคือ การปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันต่อ

สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้การบริหารองค์บรรลุเป้าหมายตามไปด้วย ซ่ึงในขณะเดียวกันก็

เกิดผลสะท้อนกลับทางบวกต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกาย

มาศ เพชรรอด (2557) ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอล.วาย.

อินดัสตรีส จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอล.วาย. 

อินดัสตรีส จำกัด ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอล .วาย.อินดัสตรีส

จำกัด  ด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบั ติงานในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดับมาก  รายละเอียดดังน้ี   

ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา

เพ่ือนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้า มีแรงจูงใจในระดับมาก ส่วนด้านเงินเดือน ด้านสภาพการทำงาน มีระดับ

แรงจูงใจในระดับปานกลาง 
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วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

      1.1 เผยแพร่ผลการวิจัยไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย หน่วยอ่ืน ๆ ท้ังในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงาน 

ในการปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม 

    1.2 เก็บผลการวิจัยฉบับน้ีไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ือเป็นสารสนเทศของหน่วยงาน 

ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยอ่ืน ๆ ท้ังในกรุงเทพมหานคร  

และต่างจังหวัด เพ่ือการศึกษาและนำเอาการออกแบบการวิจัยฉบับน้ีไปทำการวิจัยซ้ำในต่างพ้ืนท่ีเพ่ือ

ยืนยันความสำคัญของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในการปฏิบัติงาน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรทำการวิจัยในเชิงลึกเพ่ือค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

และส่งผลต่อความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน เพ่ือนำผลการวิจัยไปต่อ

ยอดในการพัฒนาท้ังผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย และต่อยอดการสร้างความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน  

เพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป 

    2.2 เม่ือทำการวิจัยตามข้อเสนอแนะท่ี 2.1 แล้ว นำผลการวิจัยน้ันไปทำการวิจัยในเชิงปริมาณ

เพ่ือทำการตรวจสอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อท้ังภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร และส่งผลต่อความ 

พึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานในอีกช้ันหน่ึงเพ่ือยืนยันปัจจัยต่าง ๆ ท่ีค้นพบ

ตามข้อเสนอแนะท่ี 2.1 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของ โรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร การวิจัยน้ีเป็นการวิจัย

เชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ประชาชนท่ีศึกษา จำนวน 379 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางด้านการรักษาผลประโยชน์เป็นอันดับ

แรก รองลงมาด้านการตัดสินใจ และด้านการติดตามประเมินผลเป็นอันดับสุดท้าย และ 2) การทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) study and compare community participation 

in educational management at Mark for Future Kindergarten, Thawi Watthana District, 

Bangkok. The Research methodology was survey research. The sample group used in the 

study The population is 379 people. The instrument used for data collection was a 

questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation. T-test One-way Analysis of Variance 

The result of the research found that: 1) Community participation in educational 

management of Mark for Future Kindergarten School, Thawi Watthana District, Bangkok, 

found that, in general, people participated in a low level, and when considered in each 

aspect, found that people participated in a moderate level in terms of benefits first. 

Followed by the decision-making and the follow-up evaluation was the last one. And 

2) Hypothesis testing found that People with different gender, age, education level, 

occupation and income are involved in the educational management of Mark for Future 

Kindergarten, Thawi Watthana District, Bangkok. Overall and each aspect is not different.  

 

Keywords: Community Participation in Educational 

 

บทนำ   

 การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล มีการปรับเปล่ียนเรียนรู้อย่างมากมายจน มนุษย์แทบตาม 

ไม่ทันท้ังข่าวสาร การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และอีกหลายเร่ืองท่ีมนุษย์ต้อง รับรู้ และเรียนรู้ให้เข้าใจ 

ปรับตัวเองให้เป็นไปตามสถานการณ์ให้ได้ ซ่ึงกลายเป็นสังคมโลกท่ีเป็นไปตามกระแสของ โลกาภิวัตน์ 

(Globalization) ดังน้ันการศึกษาเป็นท้ังศาสตร์ท่ีต้องใช้องค์ความรู้ และศิลป์ท่ีต้องใช้ฝีมือ คุณธรรม  

ในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์คนส่วนใหญ่ การปฏิรูปการศึกษาข้ึนอยู่

กับฝีมือ ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ ความกล้าหาญ และความเอาใจใส่ผู้นำอยู่มาก ต้องหาทางผลักดัน

พัฒนาสังคมท้ังระบบ ให้ได้ผู้นำท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม เพ่ือประสิทธิภาพ

และการกระจายทรัพย์สิน รายได้ การบริการทางสังคม อำนาจต่อรอง ฯลฯ ไปสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า 

อย่างท่ัวถึง เป็นธรรม ประชากรสามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างหลากหลายซ่ึงเป็นผล มาจากโลกอันไร้

พรมแดน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของการส่ือสารและคมนาคม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของ

คนในชุมชนท่ัวไปในสังคมโลก โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษา ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีสำคัญในการพัฒนามนุษย์ 

เพราะการศึกษานับเป็นรากฐานท่ีสำคัญท่ีสุด ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ทำให้บุคคลสามารถ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนเกิด
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การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต ซ่ึงการจัดการศึกษาให้แก่คนในชาติให้มีคุณภาพ จึงเป็นส่ิงท่ี

สำคัญและจำเป็นจะต้องมีการเตรียมคน เพ่ือให้มีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถปรับตัว  

ให้อยู่ในสังคมท่ีกำลังมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้มีความสุข สุขภาพอนามัยท่ีดี มีจิตสานึกใน 

การรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม

อันดีงาม ซ่ึงจากอดีตท่ีผ่านมาการจัดการศึกษาส่วนใหญ่ยังคงอยู่ ในความรับผิดชอบของรัฐบาลแต่เพียงฝ่าย

เดียว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย ประชาชนในพ้ืนท่ียังขาดความตระหนักใน

การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของประเทศเพ่ือ ให้การศึกษาของประเทศเจริญก้าวหน้ากว่าท่ีเป็นอยู่  

ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และ ท่ี แ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ท่ี  2) พ .ศ .2545 พระราช บัญ ญั ติ ระ เบี ยบบ ริห ารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าท่ีในการพิจารณา

เสนอแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วย

เหตุท่ีแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) จะส้ินสุดในปีพ.ศ.2559 ดังน้ัน สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว  

20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

 ในการดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา เพ่ือให้

สามารถขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมท่ี

มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ท้ังด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าว

กระโดดท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21 ท่ีท่ัวโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย

และมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และนำผลการติดตามประเมินแผนการ

ศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552-2559 ซ่ึงครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวกับบริบทการจัดการศึกษา (สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา หน้า 226) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ.2545 ได้ระบุในมาตรา 43 วรรค 2 ว่า การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชนท้ังน้ี  ตามท่ีกฎหมายบัญญั ติ (สำนักงานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542: 14-15) โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการจัด

การศึกษา ตามมาตรา 57 ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของชุมชน โดยสรุปว่า หน่วยงานทางการ

ศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ 

ความชำนาญและภูมิปัญญาท้องถ่ินของบุคคลมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ท่ี

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 หน้า 28) มาตรา 8(2) ท่ีกำหนดให้จัด
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การศึกษาโดยยึดหลักท่ีว่าให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ ผู้ปกครองจะมีบทบาทร่วมกับ

สถานศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สามารถสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

ตามความเหมาะสมและจาเป็นต่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร

และการประเมินผล (วิชัย ตันศิริ, 2543: 40) ดังน้ันรูปแบบการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ีมีการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางหรือจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง  

ให้สถานศึกษามีอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ มีความอิสระทุก ๆ ด้าน

ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และการบริหารงานท่ัวไป ด้วยระบบการมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงคือ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนภายใต้กรอบนโยบาย

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากำหนด ท้ังน้ีต้องมีการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสและให้สังคมตรวจสอบได้ ซ่ึงจะส่งเสริม

ให้ประชาชนมีความเช่ือม่ันในสถานศึกษา และมีความเต็มใจท่ีจะสนับสนุนในเร่ืองของการเงินและการเข้า

ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  

 จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ัน การบริหารโรงเรียนจะสัมฤทธ์ิผลได้น้ัน ต้องมาจากพ้ืนฐาน การมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 

และด้านบริหารงานท่ัวไป เพราะว่าในชุมชนมีทรัพยากรต่าง ๆ มากมายท่ีสามารถนามาใช้ในการบริหาร

โรงเรียน เช่น ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทุน บุคลากร วัฒนธรรม ท้ังน้ี การท่ีโรงเรียนสามารถให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารน้ัน โรงเรียนต้องสามารถจัดกิจกรรมสนองตอบต่อความต้องการของ

ชุมชนได้ อาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทำได้โดยการปรับปรุง

บุคลากร และการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพราะการปรับปรุงดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาอย่าง

หน่ึงท่ีจะสร้างความศรัทธาแก่ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปได้เป็นอย่างดี และการพบเห็นส่ิงท่ีดี ๆ  

ของโรงเรียนช่วยให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดีและช่วยให้ชุมชนเกิดเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน นำไปสู่การสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้ โดยแนวทางดังกล่าว ใช้กรอบแนวคิดท่ี สมพร สุทัศนีย์ 

(2525: 135) ด้วยการ 1) การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรซ่ึงได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ คนงานภารโรง 

เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ รวมท้ังแม่ค้าท่ีขายของในโรงเรียน ซ่ึงแนวทางน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีพบว่าบุคลิกภาพ

ของผู้บริหารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน (สิทธิชัย พลายแดง และ สุเทพ  ล่ิมสกุล , 2557)  

2) การปรับปรุงอาคารสถานท่ีของโรงเรียน ได้แก่ การปลูกต้นไปประดับอาคารเรียน ความพร้อมด้าน

บริการ เช่น น้ำด่ืม ห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ และความสะอาดของอาคาร ความพร้อมในด้านการเรียน

การสอน เช่น การตบแต่งห้องเรียนให้น่าสนใจ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ความพร้อมของ

ห้องเรียนท่ีเพียงพอและถูกสุขลักษณะและเคร่ืองอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม ฯลฯ จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ทำให้ผู้วิจัยมองเห็นว่าการท่ีชุมนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนน้ันเป็นปัจจัยท่ีสำคัญย่ิงผู้บริหารโรงเรียน

จะต้องให้ความสำคัญกับชุมชนและผู้เก่ียวข้อง 
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 ผู้วิจัยพบว่า ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future กรุงเทพมหานคร โรงเรียน

มีได้กำหนดนโยบายทางการศึกษาให้สอดคล้องกัลป์ไทย 4.0 วงในการนำโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและแผนการศึกษาชาติกำหนด ท้ังน้ีจะเห็นว่าด้วยสภาพปัญหาการจัดการศึกษา

ในระบบ ปรากฏว่าด้านคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนตกต่ำลงหลายด้าน โดยเฉพาะสถานการณ์ 

โดยท่ัวไป ท่ีผู้เรียนประสบปัญหาในเร่ืองของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคของดิจิทัล ทำให้การ

เลือกประกอบอาชีพ มีความทุกข์ในการดำเนินชีวิตมากข้ึน และการไม่สามารถสืบทอดบทบาทของคนรุ่น

พ่อแม่ ในการสร้างสรรค์ครอบครัวและชุมชนได้ซ่ึงสอดคล้องกับ จิตจำนง กิติกีรติ (2532: 5) ได้ศึกษาสภาพ

การเปล่ียนแปลงของชุมชน และให้ความหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า เป็นการเปล่ียนแปลง

ส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นอยู่ไปสู่สภาพท่ีพึงปรารถนา ด้วยการจงใจก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงข้ึนเพ่ือเปล่ียนสภาพของส่วนประกอบของชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีชุมชนต้ังไว้น้ันนับว่า

เป็นปัญหาท่ีสำคัญย่ิงในปัจจุบัน ส่วนในอีกด้านหน่ึง การจัดการศึกษาทางเลือกโดยบทบาทของหน่วยงาน

นอกระบบ กำลังมีพัฒนาการอย่างน่าสนใจในการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนในฐานของสังคม ทรัพยากร 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ภายใต้ความเช่ือว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย ดังน้ัน 

รูปแบบการเรียนรู้ต้องมีความแตกต่างหลากหลายด้วย ซ่ึงผู้บริหารโรงเรียนต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึง

บทบาทหน้าท่ี ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างดี กล่าวคือต้อง

ทราบและเข้าใจกับวัตถุประสงค์ขอบข่ายและความสำคัญของงานบริหารโรงเรียนเพ่ือให้สามารถดำเนินงาน

ได้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้โดยกรมสามัญศึกษาได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารโรงเรียน ให้

ผู้บ ริหารใช้ เป็นแนวทางในการป ฏิ บั ติ งาน เพ่ื อให้ห น่วยงาน มีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล  

(พนัส หันนาคินทร์, 2542: 20) จากนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียนท่ีผ่านมาถึงแม้ว่าจะมี

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง มาโดยตลอด แต่ยังขาดการดำเนินการติดตาม

ท่ีแท้จริงของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาของโรงเรียน จากการท่ีรัฐบาลได้ประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทำให้ประชาชนในสังคมไทยเร่ิมพูดถึงเร่ืองการมีส่วน

ร่วมของประชาชน โดยเฉพาะในเร่ืองของการเมืองการปกครอง ซ่ึงแต่ก่อนถูกจำกัดจากรัฐไม่เปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเส้นทางหรือความต้องการของตนเอง ด้วยเหตุผลของความเป็นอันหน่ึง

อันเดียวกันของประเทศ ฉะน้ันการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่ิงสำคัญเพราะในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติกำหนดให้ประชาชน มีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบาย ร่วมสร้างหลักสูตรท้องถ่ินจากภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ร่วมกิจกรรมการสอนตามความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ ร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

ด้วยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ส่ือการสอนท่ีจำเป็น และร่วมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงการมีส่วนร่วม  

ในลักษณะเช่นน้ีถือได้ว่าเป็นเร่ืองใหม่ท่ีประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องยังไม่กล้าท่ีจะ

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนอย่างรวดเร็วได้ ดังน้ัน ประเด็นการมี ส่วนร่วมของประชาชนตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและต้องรีบดำเนินการสำหรับบุคลากรทาง

การศึกษาทุกระดับ นอกจากน้ี การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดการด้านการบริหารของ



32 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

ผู้บริหารแล้ว ควรจัดการศึกษาอย่างไรท่ีจะบรรลุเป้าหมายโดยให้ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา

ในโรงเรียนเป็นสำคัญ เช่น ปัจจุบัน การจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่น่าพอใจ การมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลถึงการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายท้ัง

ของผู้เรียนและชุมชน จะเห็นได้จากบทบาทของชุมชนในการร่วมเขียนรัฐธรรมนูญโรงเรียนหลักสูตรข้ัน

พ้ืนฐาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นตัวกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างสำคัญย่ิงด้วยเหตุผล

ดังกล่าวท่ีผู้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาของการศึกษาท่ีไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควรน้ันส่วนหน่ึงเกิดจากการไม่

ศึกษาถึงแผนพัฒนาการศึกษาชาติให้ดี ว่าการท่ีนำเอาชุมชนมามีส่วนร่วมน้ัน จะทำให้การศึกษาไทยเราไป

ในทิศทางท่ีถูกต้องทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของ ประชาชนว่าต้องการให้การศึกษาไปในทิศทางใด

และ ส่ิงท่ีจะช่วยให้การศึกษาเดินไปในทิศทางท่ีถูกต้องน้ันต้องนำเอาชุมชนเข้ามามีบทบาททางการศึกษา

ด้วย คือให้มามีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียน ซ่ึงการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนน้ีทำให้ผู้วิจัยซ่ึงเป็นครูจึงมีความสนใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future 

กรุงเทพมหานคร น้ันว่าเม่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วจะช่วยพัฒนาโรงเรียนได้ดีกว่าเดิมหรือมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนในการเรียนการสอน จึงทำวิจัยเร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาล Mark for Future แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future 

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขอโรงเรียนอนุบาล Mark for Future 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

2. ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

3. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

4. ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ศึกษาจึงกำหนดกรอบแนวคิดในการ

ดำเนินงาน เร่ืองการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ได้ดำเนินการศึกษาแบบวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 1) ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศัย

ในชุมชน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว จำนวน 22,878 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการของ 

ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับนัยสำคัญ .05 ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 

เป็นประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว จำนวน 

379 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร   

 ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน ดังน้ี 

        ตอนท่ี 1 สถานภาพของประชาชน ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 6 ข้อ 

      ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาล 

Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ด้าน 32 ข้อ  

 

สถานภาพของประชาชน 
 

-  เพศ 

-  อายุ 

-  อาชีพ 

-  รายได้ 

 

การมีสว่นร่วมของชมุชนในการจัดการศึกษา 
 

-  ด้านการดำเนินงาน 

-  ด้านการตัดสินใจ 

-  ด้านการรักษาผลประโยชน์ 

-  ด้านการติดตามประเมินผล 
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  การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังน้ี 

  ขอบเขตเน้ือหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรดังน้ี 

  1) ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  2) ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 

Mark for Future แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ 

  ขอบเขตประชากร การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 

Mark fo r Future แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว จำนวน 379 คน 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

  3. การทดสอบสมมติฐาน  

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปน้ี    

1. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 379 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 59.89 มีอายุ 41 - 50 ปี จำนวน116 คน คิดเป็นร้อยละ 30.61 มีอาชีพ

เป็นเกษตรกร จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท 

จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 42.74   

2. การมี ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล  Mark for Future  

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครในภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย (x#= 2.44, S.D.= 0.84) 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการรักษาผลประโยชน์ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  

(x#= 2.43, S.D.= 0.77) มากเป็นอันแรก รองลงมา ด้านการตัดสินใจ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  

(x#= 2.67, S.D.= 0.76) ด้านการดำเนินการ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (x#= 2.33, S.D.= 0.88)  

และด้านการติดตามประเมินผล มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (x#= 1.85, S.D.= 0.92)  

3.การทดสอบสมมติฐาน ข้อ 1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ  

โรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

4. การทดสอบสมมติฐาน ข้อ 2 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

5. การทดสอบสมมติฐาน ข้อ 4 ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
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6. การทดสอบสมมติฐาน ข้อ 5 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลได้ ดังน้ี 

 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขต

ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับน้อย ท้ังน้ีอาจเน่ือง)  

เป็นเพราะโรงเรียนเป็นของเอกชนจึงทำให้การเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชนน้อยนอกจากน้ี ไม่ได้มีส่วน

ร่วมกับโรงเรียนเพ่ือกำหนดมาตรการการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก มีเพียงการร่วมประชุมหารือระหว่าง

ผู้ปกครองกับครู เป็นเฉพาะกรณีเท่าน้ันท่ีมีโอกาสได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการ 

และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานจารีต

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ อีกท้ังมีส่วนร่วมกับโรงเรียนสำรวจเด็กในเขต

บริการของโรงเรียนเพ่ือนำมาใช้ในการวางแผนการจัดบริการทางการศึกษาน้อยมาก สอดคล้องกับประเวศ 

วะสี (2547 : 8) กล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มคนท่ีสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมหน่ึง ๆ 

การมีความเช่ือร่วมกัน มีระบบคุณค่าร่วมกัน และการมีวิถีชีวิตร่วมกัน มีบูรณาการองค์ประกอบท่ีจำเป็นต่อ

วิถีชีวิตเข้ามาท้ังหมด อันได้แก่อาชีพหรือเศรษฐกิจการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การดูแลความปลอดภัย  

ความเป็นสังคมหรือความร่วมกันด้านศิลปะสุขภาพและการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างทัศนะคติท่ีดีต่อ

โรงเรียนเอกชนว่าเป็นบวกหรือลบและสอดคล้องกับ วรูม (Vroom, 1964: 328) กล่าว่า ทัศนคติและความ

พึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใช้แทนกันได้ เพราะท้ังสองคำน้ี หมายถึง ผลท่ีจะได้จากการท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วน

ร่วมในส่ิงส่ิงน้ัน ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงน้ัน และทัศนคติด้านลบจะแสดง

ให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ เสาวนีย์ เสนาสุ (2539: 14) ได้กล่าวถึงส่ิงท่ีโรงเรียนจะให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนดังน้ี ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ทิศทางและ

เป้าหมายของโรงเรียน เพ่ือผลิตนักเรียนได้ตรงตามความต้องการของชุมชน และนักเรียนเหล่าน้ันสามารถ

อยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข และชุมชนควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการทางด้านทรัพยากรแก่

โรงเรียน ทรัพยากรน้ันมีท้ังท่ีเป็นวัสดุอุปกรณ์ และบุคคล เพราะบางคร้ังโรงเรียนขาดแคลนทางด้านวัตถุ 

บางคร้ังขาดแคลนครูหรือวิทยากรท่ีมีความชำนาญพิเศษ ซ่ึงชุมชนสามารถให้ความช่วยเหลือได้ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคร คุณช่ืน (2543) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการ

นำภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า คณะกรรมการโรงเรียนในส่วนผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า
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ของโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิจากประชาชน มีส่วนร่วมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนน้อย และโรงเรียน

ไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน การดำเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียน

ต้องให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมรับรู้การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบในการจัดการศึกษาไม่จำเป็น 

ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนหรือของรัฐ เพ่ือเป็นการได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ในโรงเรียน 

ตรงตามวัตถุประสงค์ เม่ือประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนอนุบาล Mark for Future  

อยู่ในระดับน้อย ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

     1.1 ด้านการตัดสินใจ ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากประชาชนเห็นว่าเป็นเร่ืองของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในเร่ืองร่วมกำหนด

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ร่วมในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

และร่วมกับโรงเรียนกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถ่ิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ สองสี (2547) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของกรรมการ

สถานศึกษาในการวางแผนการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรม การประถมศึกษา ก่ิงอำเภอ

สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มีส่วนร่วม มากด้านข้ันวางแผน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ดำรง ก้อนจันทึก (2546)  ได้ศึกษาวิจัย เร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มท่ี 8 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

พบว่า กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มท่ี  8 สังกัดกรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนในภาพรวมระดับมาก โดยมีส่วน

ร่วมระดับมากด้านงบประมาณเป็นอันดับแรก ด้านการบริหารท่ัวไปเป็นอันดับท่ี 2 ด้านวิชาการเป็นอันดับท่ี 

3 และมีส่วนร่วมระดับปานกลางด้านการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ (อ้างถึงในเกษม เกิดวัน, 2549: 10) มีแนวคิดว่า องค์กรท้องถ่ินและชุมชนมีส่วนร่วม

จัดการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาจะพัฒนาได้ดีเกิดผลต่อการพัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง ถ้าทุกฝ่ายทุก

คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน รักโรงเรียน ถ้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมจัดการศึกษา และพัฒนา

โรงเรียน รวมท้ังช่วยสนับสนุนท้ังบุคลากรและงบประมาณ 

     1.2 ด้านการดำเนินการ ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมากในเร่ืองร่วมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานจารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ และร่วมรณรงค์ให้ชุมชนและองค์กรในท้องถ่ินใช้โรงเรียน

เป็นแหล่งสร้างความรู้และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บาร์เนอร์ (อ้างถึงใน เกษม เกิดวัน, 

2549: 42) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า การมีส่วน

ร่วมกับการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยอุดมคติแล้ว ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในเร่ืองของบทบาทในช้ัน

เรียน ซ่ึงจริง ๆ แล้ว การมีส่วนร่วมของพวกผู้ปกครองจะไม่เป็นไปตามความเช่ือถือในแบบเดิมหรือแบบ

อุดมคติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา ใสงาม (2543) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพความเป็นจริงและ
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ความคาดหวังเก่ียวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้ปกครองตามความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กอนุบาลใน

จังหวัดศรีษะเกษ พบว่า ลักษณะของการจัดศึกษาท่ีผู้ปกครองมีความต้องการในการเย่ียมชม เหมือนการ

นิเทศการสอนขณะครูทำกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่กับเด็ก การทำกิจกรรมเพ่ือมีส่วนร่วม ของผู้ปกครอง

คือต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ในทุกคร้ังและท่ีมีการร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ โดยจะร่วมได้ใน

บางคร้ัง กมล ภู่ประเสริฐ (2543: 53) ได้ให้ความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องคำนึงถึงหลักการจัด

การศึกษาเพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยส่วนของผู้บริหารและโรงเรียน

ควรดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาโรงเรียน การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน และช้ีแจง 

สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นถึงคุณค่าของการศึกษา และความสำคัญของการเรียนของนักเรียน 

และความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการพัฒนาบุตรหลานของตนเองให้มีคุณภาพตามท่ีต้องการ 

     1.3 ด้านการรักษาผลประโยชน์ ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในเร่ืองร่วมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตยระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ร่วมในการสนับสนุนด้านแรงงานเพ่ือช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน 

และร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนในการร่วมงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ (2558) หากมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการปลูกฝังประชาธิปไตย 

ได้รับความรู้ได้ฝึกฝน อบรม เห็นตัวอย่างท้ังจากโรงเรียนและจากบริบทขอชุมชนในสังคมท่ีสอดแทรกอยู่ใน

วิถีการดำเนินชีวิต เด็กเยาวชน ประชาชน และชุมชนก็จะมีพฤติกรรมประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการใช้พลังใน

ทุก ๆ ระดับของสังคมเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาผ่านวิถีการสร้างเสริมประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนอย่าง

แท้จริงในสังคม น่าจะสามารถทำให้เกิดความย่ังยืนในทุกมิติของการพัฒนา ท้ังในมิติของการพัฒนาวิถี

ประชาธิปไตย มิติของการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และมิติของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

อย่างม่ันคงและย่ังยืนต่อไป และสอดคล้องกับพงษ์ศักด์ิ ศรีวรกุล (อ้างถึงในเกษม เกิดวัน, 2549: 58) 

กล่าวถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

จำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและครอบครัว รวมท้ังสร้างโอกาสให้คน 

ครอบครัว และองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการเตรียมการและพัฒนาการเรียนรู้ดังน้ี ส่งเสริมและ

สนับสนุนการวางแผนในลักษณะแผนงานการจัดการศึกษาท่ีมีเครือข่ายดำเนินงานท่ีเช่ือมโยงประสานงาน

กันอย่างชัดเจน สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาและฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมและสนับสนุนการระดมพลังจาก 

ทุกส่วนในสังคมเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     1.4 ด้านการติดตามประเมินผล ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมากในเร่ืองร่วมในการติดตามดูแลนักเรียนให้

ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียนนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง

คุณภาพการจัดการศึกษา และร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนเพ่ือเพ่ือ
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การพัฒนาในปีต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของปราการ เกิดมีสุข (2562: 98) ได้ศึกษาถึงดังน้ันส่ิงสำคัญใน

การแก้ปัญหายาเสพติดน้ันคนในชุมชน ครอบครัว ครู โรงเรียน หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ท่ีมีบทบาท

ต้องให้ความจริงใจซ่ึงกันและกัน ไม่ใช่ทำเพ่ือผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทน หรือทำเพ่ือเอาหน้าในสังคม  

แต่เป็นการทำเพ่ือตนตนเอง ให้ชุมชนเรามีความสุขเหล่าน้ีก็จะเป็นหนทางของการแก้ปัญหาในสังคมท่ีมี

ความปองดองรักใคร่กันปราศจากยาเสพติด ชุมชนก็อยู่อย่างพอเพียงจนกลายเป็นประชารัฐท่ีม่ันคง  

และย่ังยืน เมตต์  เมตต์การุณจิต (อ้างถึงในเกษม เกิดวัน, 2549: 36) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมใน

การบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการการศึกษาประจำโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 

คณะกรรมการการศึกษามีส่วนร่วมคณะกรรมการการศึกษามีส่วนร่วมการประสานงานและการประเมินใน

ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ กมล ภู่ประเสริฐ (2543, หน้า 53) ได้ให้ความคิดเห็นว่า การจัดการศึกษา

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนสำคัญในการพัฒนานักเรียน ในส่วนผู้บริหารและโรงเรียนควรดำเนินการ

ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชน โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ตรวจสอบผลการดำเนินงาน  

ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองท่ีมีความ

พร้อม มีกำลังความสามารถ มีกำลังทรัพย์เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตามศักยภาพและความสนใจ  

 2. การทดสอบสมมติฐาน 

 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

     2.1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลี วรวิทย์สุรวัฒนา (2546) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของ

กรรมการบริหารส่วนตำบลในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า 

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่ท่ีมีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกโรงเรียน ท้ังในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

     2.2 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของอนุบาล Mark for Future     

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา ใสงาม (2543) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพความเป็นจริงและความคาดหวัง

เก่ียวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กอนุบาลในจังหวัดศรีสะเกษ 

พบว่าความคิดเห็นตามสภาพความเป็นจริงต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง แต่เม่ือจำแนกตาม อายุ 

ไม่พบความแตกต่าง 

     2.3 ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ อนุบาล Mark for Future 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระเดช ไวทยะนิพีร์ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร
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ส่วนตำบล (อบต.) ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 

การมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปี จำแนกตามอาชีพ มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน 

     2.4 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ อนุบาล Mark for Future 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษวรรณ เวียรศิลป์ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาบทบาทท่ีคาดหวังและ

บทบาทท่ีปฏิบัติจริงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ

ศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่าบทบาทท่ีคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตกต่างกันตาม 

รายได้มีบทบาทหน้าท่ีไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการดำเนินการรายงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของอนุบาล Mark for 

Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ

น้อย โดยชุมชนมีส่วนร่วมเรียงลำดับค่าเฉล่ียดังน้ี ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรักษา

ผลประโยชน์ ด้านการตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ด้านการดำเนินการ และด้านการ

ติดตามประเมินผลเป็นลำดับสุดท้าย ดังน้ันโรงเรียน ดำเนินการให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วน

เก่ียวข้องในการจัดการเรียนการสอนควรมีการกำหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังต่อไปน้ี 

    1.1 ด้านการตัดสินใจ โรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการ

ด้านกิจกรรมการเรียนสอน โดยให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นประโยคในการพัฒนาโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของท้องถ่ินทางด้านการศึกษาต่อโรงเรียนโดย 

ไม่จำเป็นว่าโรงเรียนจะเป็นของเอกชนหรือรัฐบาล 

    1.2 ด้านการดำเนินการ โรงเรียนควรต้องกำหนดแผนในทำกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยเฉพาะกิจกรรมการรณรงค์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถ่ินและของชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน  

หรืออาจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสอนโดยเป็นวิทยากร ทางด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน 

    1.3 ด้านการรักษาผลประโยชน์ ควรท่ีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ

โรงเรียนสำรวจเด็กในการวางแผนในการจัดบริการทางการศึกษา ร่วมในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนและส่ิงแวดล้อม ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถ่ินรวมถึงการนำความรู้จากชุมชนสู่ 

    1.4 ด้านการติดตามประเมินผล ควรท่ีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหารควรสร้างวัฒนธรรมขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อม 
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และการจัดการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้สถานศึกษา 

มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน พร้อมร่วมมือกันตรวจสอบบุตรหลานกับสถานศึกษาด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

     2.1 การวิจัยความคิดเห็นของชุมชนในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร    

     2.2 ปัจจัยท่ีทำให้การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาล  

     2.3 คุณลักษณะของผู้นำชุมชนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 6 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านอาคารสถานท่ี 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านการให้บริการผู้เรียน 4) ด้านการจัดการศึกษา 

เพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน 5) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียนและ 6) ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน กลุ่มตัวอย่าง

ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา จำนวน 331 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 

เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเช่ือม่ัน .98 สถิติท่ีใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

(t-test) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา  โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ด้านการจัด

กิจกรรมผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน  ด้านการ

ให้บริการผู้เรียนและด้านอาคารสถานท่ี และ 2) การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนบัวเชดวิทยา จำแนกตามเพศโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคาร

สถานท่ีและด้านการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือจำแนกตามระดับ 

ช่วงช้ัน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: สภาพแวดล้อมทางการเรียน, โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine and compare the learning 

environment of students in Buachetwittaya School under the Secondary Educational 

Service Area 33 in 6 aspects including building management, instruction, student service, 

management of education responding to students’ expectation, organizing student activities 

and peers. The study sample were comprised of 331 students of Buachetwittaya School, 

selected by using stratified random sampling.  The instrument used for collecting the data 

was a 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .98. The statistics used for 

analyzing the collected data were frequency, percentage, mean, standard deviation  

and t-test. 

 The research findings revealed that: 1) the learning environment of the students in 

Buachetwittaya School under the Secondary Educational Service Area 33 was at high level 

in whole and in parts.  The mean scores listed in order from the highest to the lowest 

included peers, organizing student activities, instruction, management of education 

responding to students’ expectation, providing services for students and building 

management and 2) the comparison, classified by student’s gender, showed that the 

students’ opinion towards the state of school’s learning environment was not different.  

After item analysis, it was found that their opinion towards building management and 

instruction was different at the .05 level of significance, classified by student’s grade level, 

found that the opinion was significantly different in whole and in parts at the .05 level. 

 

Keywords: The Learning Environment, Secondary Schools 

 

บทนำ 

 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์  มีความเจริญก้าวหน้า  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมี 

การเปล่ียนแปลง เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วท่ัวโลก จึงจำเป็นท่ีแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้ทันกับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัย

สำคัญท่ีจะเผชิญความเปล่ียนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของคนซ่ึงเป็นประชากรของ

ประเทศ การท่ีบุคคลจะเรียนรู้และปรับตัวได้ดีอันเน่ืองมาจากการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพจำเป็นต้องมีระบบการศึกษาและการจัดการระบบท่ีดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ในทุก ๆ ด้าน ท้ังทางด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาส่ือ  

และแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา 
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ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน, 2557) ดังท่ีแอสติน (Astin, 1971: 64) กล่าวว่า หน้าท่ีสำคัญของสถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ซ่ึงจะเห็นได้จากนักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อสถานศึกษาและช่ือเสียงของสถานศึกษา

น้ัน ๆ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้าน  โดยเฉพาะทัศนคติ  

บุคลิกภาพ และคุณธรรม ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีเอ้ืออำนวยต่อการสร้างเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

และทางวิชาชีพในโอกาสต่อไป ซ่ึงเฟเธอร์สโตน (Featherstone, 1965 อ้างถึงในธนพร ศรีอนันต์, 2557: 

2) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนท่ีดีจะช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้

นักเรียนนักศึกษาได้เป็นบุคคลท่ีพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ความเจริญท้ังทางร่างกายและจิตใจ   

อันจะเป็นการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีงามแก่นักเรียนนักศึกษา  ทางด้านส่ือการเรียนการสอนน้ันเป็นปัจจัยหน่ึง

ท่ีสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนซ่ึงประกอบด้วยพฤติกรรมการสอน

ของครูพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เพ่ือนร่วมช้ัน อาคารสถานท่ี ตลอดจนส่ือการเรียนการสอนเหล่าน้ี 

มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน การบริหารงานโรงเรียน สภาพแวดล้อมมีความสำคัญต่อการส่งเสริม

คุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของบุคคลท้ังทางตรงและทางอ้อมในการจัด

สภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานศึกษาช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามความสามารถ ความสนใจ  

ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้อย่างมีความสุขจากสภาพแวดล้อมท่ีดี       

 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านอาคารสถานท่ี 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านการให้บริการผู้เรียน 4) ด้านการจัด

การศึกษา 5) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน และ 6) ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 ซ่ึงผลวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ได้นำไปวิเคราะห์การวางแผนการจัด

การศึกษา  กำหนดนโยบาย และเป็นแนวทางในการปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริหาร และเป็น

ประโยชน์ต่อครูและนักเรียน ในด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้  และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรใน

โรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในกลุ่มเพ่ือนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
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     2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ จำแนกตามระดับช่วงช้ัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามแนวคิดของแอสติน (Astin, 1971: 308-316) ท่ีได้

อธิบายว่า สภาพแวดล้อมในการเรียนเป็นส่ิงเร้าท่ีกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ  

ออกมาตามสภาพแวดล้อมท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านอาคารสถานท่ี 2) ด้านการเรียน 

การสอน  3) ด้านการให้บริการผู้เรียน  4) ด้านการจัดการศึกษา 5) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน  

และ 6) ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้นำมาศึกษาและเปรียบเทียบจำแนกตามเพศ 

และระดับช่วงช้ัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามแนวคิดของแอสติน (Astin, 1971) ใน 6 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านอาคารสถานท่ี 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านการให้บริการผู้เรียน 4) ด้านการจัดการศึกษา 

เพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน 5) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน และ 6) ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน  

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ระดับช่วงช้ันท่ี 3 และระดับช่วงช้ันท่ี 4 รวม 2,400 คน  

   ตัวแปรต้น                            ตัวแปรตาม 

สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน 

บัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 

 1. ด้านอาคารสถานที่  

2. ด้านการเรียนการสอน  

3. ด้านการให้บริการผูเ้รียน  

4. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน  

5. ด้านการจัดกจิกรรมผู้เรียน  

6. ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน 

1. เพศ 

   1.1 เพศชาย 

   1.2 เพศหญิง 

2. ระดับช่วงชั้น  ได้แก่ 

    2.1 ระดับช่วงช้ันที่ 3 

    2.2 ระดับช่วงช้ันที่ 4 
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 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนในโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ระดับช่วงช้ันท่ี 3 จำนวน 194 คน และช่วงช้ันท่ี 4 จำนวน 137 คน  

รวม 331 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และกำหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การเปิดตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
 

 เคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า  

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

     ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศของนักเรียน 

และช่วงช้ันท่ีศึกษา ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

     ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทาง 

การเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

เป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณ ค่า (Rating scale) 5 ระดับ  ตามแบบของลิเคิ ร์ท  

(Likert, 1987 อ้างถึงใน ศิรประภา วงศ์ษา, 2556: 53) 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

           1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพ หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Validity) ใช้ดัชนีความสอดคล้อง  

(Index of congruence: IOC) ของข้อคำถามในแต่ละข้อเพ่ือเลือกข้อคำถามท่ีมีค่า  IOC  

           2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนบัวเชดวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามความคิดเห็นของ

นักเรียน โดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตาฐาน 

           3. สถิติท่ีใช้ในทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

บัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ และจำแนกตามระดับ 

ช่วงช้ัน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษา สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกำหนดสัญลักษณ์ 

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและลำดับข้ันการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
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 1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี 1  ค่าร้อยละสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ) 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ จำนวน (ราย) ร้อยละ 

นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา เพศหญิง 178 53.77 

นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา เพศชาย 153 46.22 

รวม 331 100 

             

 จากตารางท่ี 1 พบว่า สถานภาพของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา  เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  

53.77 และสถานภาพของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา เพศชาย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 คิดเป็นร้อยละ 46.22 

 

ตารางท่ี 2  ค่าร้อยละสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม (ช่วงช้ัน) 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับช้ัน จำนวน (ราย) ร้อยละ 

นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา ระดับช่วงช้ันท่ี 3 194 58.61 

นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา ระดับช่วงช้ันท่ี 4 137 41.39 

รวม 331 100 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า สถานภาพของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา 

ระดับช่วงช้ันท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 58.61 และสถานภาพของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา ระดับช่วงช้ันท่ี 4  

คิดเป็นร้อยละ 41.39 

 

 2. การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา   

 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท้ังรายด้านและรายข้อ  

นำไปเทียบกับเกณฑ์เพ่ือกำหนดระดับและจัดอันดับ ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังตารางท่ี 3 -9 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน 

                 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมและรายด้าน  
  

          (n=331) 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน 𝐗& S.D. ระดับความเหมาะสม อันดับ 

1. ด้านอาคารสถานท่ี 3.70 0.60 มาก 6 

2. ด้านการเรียนการสอน 3.88 0.67 มาก 3 

3. ด้านการให้บริการผู้เรียน 3.72 0.67 มาก 5 

4. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนอง      

    ความมุ่งหวังของผู้เรียน 
3.87 0.69 มาก 4 

5. ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 3.91 0.70 มาก 2 

6. ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน 4.13 0.66 มาก 1 

รวม 3.87 0.56 มาก - 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x#= 3.87) และเม่ือพิจารณาราย

ด้าน โดยเรียงลำดับสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน ในแต่ละด้าน จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน (x#= 4.13) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน (x#= 3.91) ด้านการเรียนการสอน  

(x#= 3.88) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน (x#= 3.87) ด้านการให้บริการผู้เรียน 

(x#= 3.72) และด้านอาคารสถานท่ี (x#= 3.70) ตามลำดับ 

  

 3. เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ 
 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขต 

               พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ 
 

 

   ข้อ 

 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง  

t 

 

p n = 153 n = 178 

𝐗& S.D. 𝐗& S.D. 

1 ด้านอาคารสถานท่ี 3.80 0.54 3.61 0.63 2.81* 0.01 

2 ด้านการเรียนการสอน 4.01 0.64 3.78 0.69 3.15* 0.00 

3 ด้านการให้บริการผู้เรียน 3.79 0.67 3.66 0.66 1.88 0.06 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

 

   ข้อ 

 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 

t p n = 153 n = 178 

𝐗& S.D. 𝐗& S.D. 

4 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวัง

ของผู้เรียน 
3.90 0.72 3.84 0.65 0.87 0.38 

5 ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 3.91 0.73 3.91 0.67 -0.00 1.00 

6 ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน 4.18 0.61 4.09 0.70 1.18 0.24 

รวม 3.93 0.55 3.81 0.57 1.90 0.06 

*p<.05 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกันเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านอาคารสถานท่ีและ 

ด้านการเรียนการสอน  ส่วนด้านท่ีเหลือมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

 4. เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามระดับช่วงช้ัน  

 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขต 

               พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 จำแนกตามระดับช้ัน 
 

 

ข้อ 

 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

 

ระดับช้ันท่ี 3 ระดับช้ันท่ี 4  

t 

 

p n = 194 n = 137 

𝐗& S.D. 𝐗& S.D. 

1 ด้านอาคารสถานท่ี 3.85 0.63 3.49 0.48 5.98* 0.00 

2 ด้านการเรียนการสอน 4.10 0.69 3.58 0.52 7.74* 0.00 

3 ด้านการให้บริการผู้เรียน 3.88 0.67 3.49 0.59 5.40* 0.00 

4 
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความ

มุ่งหวังของผู้เรียน 
4.08 0.67 3.56 0.59 7.20* 0.00 

5 ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 4.09 0.71 3.66 0.60 5.86* 0.00 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 

 

ข้อ 

 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

 

ระดับช้ันท่ี 3 ระดับช้ันท่ี 4  

t 

 

p n = 194 n = 137 

𝐗& S.D. 𝐗& S.D. 

6 ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน 4.20 0.66 4.04 0.65 2.09* 0.04 

รวม 4.03 0.59 3.64 0.43 7.04* 0.00 

*p<.05 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามระดับช้ันท่ี 3 และระดับช้ันท่ี 4 โดยรวม 

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อภิปรายผลได้ ดังน้ี 

1. สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับสภาพแวดล้อมทางการ

เรียนของนักเรียนในแต่ละด้าน จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ด้านการจัดกิจกรรม

ผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน ด้านการให้บริการ

ผู้เรียน และด้านอาคารสถานท่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

งบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ อีกท้ัง นโยบายการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนท่ีให้

ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน มีการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์

กับการจัดการศึกษา ทำให้นักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ีดีซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของนิชานันท์ ชูดวงแก้ว (2550: 43) ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพนม

สารคาม “พนมอดุลวิทยา” เขต 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าท้ังโดยรวมและรายด้านมี 

ความเหมาะสมอยู่ระดับมาก โดยมีสภาพแวดล้อมทางการเรียนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี คือ ด้าน

พฤติกรรมของครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมของนักเรียน ด้านจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการบริการของนักเรียน 

ด้านพฤติกรรมเพ่ือนร่วมช้ัน และด้านอาคารสถานท่ีเป็นอันดับสุดท้าย 

       เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
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     1.1 ด้านอาคารสถานท่ี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรก คือ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมได้ร่มร่ืน 

สวยงามเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางระหว่างอาคารในบริเวณโรงเรียน 

และท่ีน่ังพักผ่อนภายในโรงเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ท้ังน้ีเป็นเพราะโรงเรียนให้ความสำคัญกับการ

จัดบรรยากาศภายในและนอกโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม ปลอดโปร่ง มีต้นไม้ยืนต้นท่ีให้

ความร่มร่ืนหลายชนิด สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดให้มี

โต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือเป็นท่ีน่ังพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอ่ืน ๆ ในบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีทางเดินเช่ือมต่อ

ระหว่างอาคารท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยและมีร่มเงา โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด

ปราศจากมลพิษฝุ่นละออง จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีหลากหลาย เช่น ห้องสมุดและหนังสือ

สำหรับค้นคว้า ศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สวนดอกไม้แปลงสาธิตการเกษตร เป็นต้น 

ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 ด้านอาคารสถานท่ี โดยรวมและรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ อาคม รุนสีงาม (2550: 65) ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนคลองน้ำ

ใสวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

ของนักเรียนโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ด้านอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

     1.2 ด้านการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดสาม อันดับแรก คือ ครูผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียน

ครูผู้สอนมีความความเอาใจใส่ดูแลนักเรียน และความสามารถของครูผู้สอนทำให้นักเรียนเกิด การพัฒนา

ความคิด ท้ังน้ีเป็นเพราะนักเรียนโรงเรียนบัวเชด ได้พัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางและท้องถ่ิน กำหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เหมาะสม

กับสาระการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย คำนึงความ

แตกต่างธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคลครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา

จรรยาบรรณวิชาชีพตามท่ีหน่วยงานกำหนด เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีใน

การส่งเสริมผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน มีการ

หาเร่ืองราวต่าง ๆ  สอดแทรกในการเรียนการสอน มีการปฏิบัติต่อผู้เรียนทุกคนในลักษณะเดียวกัน มีความ

สนใจและเอาใจใส่ต่อผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเอาใจใส่ในการเรียน และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตัว

ครู เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ อีกท้ัง ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาเก่ียวกับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเช่ือมโยงกัน และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

และเกิดผลกับผู้เรียนตามท่ีคาดหวัง มีการสร้างและนำเคร่ืองมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม มีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนสม่ำเสมอครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้มาสู่ผู้เรียนได้

อย่างน่าสนใจ รู้จักกระตุ้นให้นักเรียนเปิดใจเรียนรู้ อยากรู้ อยากติดตาม อยากศึกษาค้นคว้า กระตุ้นให้
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นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการเรียนการ

สอนอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วนิดา หม่ันผดุง (2555: 56) ท่ีได้ศึกษาสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

     1.3 ด้านการให้บริการผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรก คือ การให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี

ปัญหาของครูแนะแนว ความยุติธรรมในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน และความสะดวก 

รวดเร็วในการบริการของเจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล เน่ืองมาจากทางโรงเรียนบัวเชดวิทยาได้รับความร่วมมือ

จากผู้บริหารโรงเรียน ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนวและผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดให้มีโครงการเย่ียมบ้านนักเรียนให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีการประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนทุกภาคเรียน มีการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้การสนับสนุนในเร่ืองของทุนการศึกษาซ่ึงมี

นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีการระดมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึงโดยพิจารณาจากการ

เย่ียมบ้านนักเรียนรวมถึงการสัมภาษณ์นักเรียน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม ให้นักเรียนได้รับ

ทุนการศึกษาเท่าเทียมกัน จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจำห้องพยาบาลไว้คอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา มีการจัด

ห้องพยาบาลพร้อมยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความสะอาดพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ให้ความสนใจกับ

การดูแลความสะอาดของน้ำด่ืม ความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยของโรงอาหารภายในโรงเรียนเพ่ือความ

ปลอดภัยของนักเรียนในการบริโภค มีการบริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนให้บริการห้องสมุด มีหนังสือดี ๆ 

หลายหลากไว้ให้บริการผู้เรียนได้สืบค้น หาความรู้ อีกท้ังได้จัดเวรประจาสัปดาห์ของครูดูแลจุดต่าง ๆ  

ของโรงเรียน รวมถึงการดูแลการข้ึนรถรับ-ส่งของนักเรียน เพ่ือให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย 

แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการให้บริการผู้เรียน 

อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิชานันท์  ชูดวงแก้ว (2550: 43) ซ่ึงได้ศึกษา

สภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุล

วิทยา” สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนพนมสารคาม“พนมอดุลวิทยา” สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการให้บริการ

ผู้เรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

     1.4 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความ

คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรก คือ นักเรียนได้

ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้รู้จักการทางานเป็นทีม นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ และ

นักเรียนนำความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ท้ังน้ี เป็นเพราะ โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีอิงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนา ให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมี

ความสุข มีคุณธรรม นำความรู้ และครูใช้กระบวนการสอนแบบบูรณาการ ผลิตส่ือการสอนท่ีหลากหลาย  

มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียน ส่งเสริม

ให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม เน้นการปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้รักการทำงาน นักเรียนได้รับ

การพัฒนาความรู้และทักษะสามารถนาความรู้ความเข้าใจจากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะ มีการปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการ

เรียนท่ีหลากหลาย จึงส่งผลให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการจัดการศึกษา

เพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักด์ิ บุญขวาง  

(2556: 93) ท่ีได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนและแนวทางการพัฒนาของนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่าง

ชลบุรี พบว่า ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี  มีการจัด

การศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลวิจัยของ สุธาวรินทร์ 

บุญเกิด (2550: 44) ได้ศึกษา ความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน

คลองยายอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการจัดการศึกษา

เพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

     1.5 ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่

ในระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรก คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนอย่างเต็มท่ี ความมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ของกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้แก่

นักเรียน และความร่วมมือของนักเรียนในการจัดกิจกรรมร่วมกันน่าจะเป็นผลมาจากโรงเรียนให้ความอิสระ

กับนักเรียนท่ีจะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มท่ีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน หรือกิจกรรมท่ี

นักเรียนได้จัดข้ึนเองโดยกิจกรรมเหล่าน้ีต้องเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับนักเรียน ความมีคุณค่าและเป็น

ประโยชน์ของกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้แก่นักเรียน การสนับสนุนของโรงเรียนให้ผู้เรียนได้จัดกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวมโรงเรียนบัวเชดวิทยาได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในแต่ละปีการศึกษา  

ท้ังกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ตลาดนัดวิชาการ

ตลอดจนการรณรงค์ต่าง ๆ ท้ังในโรงเรียนและร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมงดสูบบุหร่ี การรณรงค์ไปใช้สิทธ์ิ

เลือกต้ัง การต่อต้านยาเสพติด ผลจากกิจกรรมเหล่าน้ีทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

และเกิดทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริง กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้รับความร่วมมือของนักเรียนในการจัด

กิจกรรมเป็นอย่างดี กิจกรรมท่ีจัดข้ึนทำให้นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์มากกว่าเดิม จึงส่งผลให้นักเรียน 

มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของนิชานันท์ ชูดวงแก้ว (2550:43) ซ่ึงได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการจัดกิจกรรม
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ผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ 

     1.6 ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรก คือ ความรู้สึกอบอุ่นและสนุกสนานเม่ือได้

รวมกลุ่มกันกับเพ่ือนนักเรียน ความร่วมมือร่วมใจของนักเรียนในการรักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ

โรงเรียน และความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่และมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อกลุ่มเพ่ือนนักเรียนท้ังน้ี เน่ืองมาจากโรงเรียน

บัวเชดวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนักเรียนเช่น กีฬาสีภายใน กิจกรรมวัน

สำคัญต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันท้ังในห้องเดียวกันและต่างห้อง กิจกรรมท่ีได้ทาร่วมกัน

ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้องทำให้นักเรียนความรู้สึกอบอุ่นและสนุกสนาน เม่ือได้รวมกลุ่มกัน มีความรักความ

สามัคคีต่อกัน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อเพ่ือนร่วมสถาบัน  

มีช่วยเหลือด้านการเรียนมีความช่วยเหลือเก้ือกูลกันและกันระหว่างเพ่ือนนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนมี

ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านสังคมกลุ่มเพ่ือนอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ อาภาภรณ์ พายสำโรง (2552: 77) ท่ีได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพรพงษ์

กุล จังหวัดสระแก้ว พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพรพงษ์กุล ด้านสังคมกลุ่ม

เพ่ือนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ยกเว้น ด้านอาคารสถานท่ีและด้านการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ี

อาจเน่ืองมาจากโรงเรียนบัวเชดวิทยามีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการให้บริการผู้เรียน  

ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน และด้านสังคมกลุ่ม

เพ่ือนโดยจัดให้นักเรียนทุกคนมีสิทธ์ิได้รับการบริการทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ 

ทักษะต่าง ๆ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนท้ังชายและหญิงสามารถท่ีจะร่วมกันทำกิจกรรมไม่ว่าจะ

เป็นกีฬาสี กรีฑาจังหวัดวันสำคัญต่าง ๆ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้บริการ มีการ

ส่งเสริมอาชีพประสบการณ์ในการทางาน แม้แต่กิจกรรมแนะแนวท่ีโรงเรียนสามารถบริการให้คำปรึกษาได้

ท้ังชายและหญิง จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชด

วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธนพันธ์ แก้วประทีป (2554: 67) ได้ทำ

การวิจัยเร่ือง ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนทัพยาพิทยา จังหวัดสระแก้ว พบว่า สภาพแวดล้อม

ทางการเรียนโรงเรียนทัพยาพิทยาตามความคิดเห็นของผู้เรียนของเพศชายและเพศหญิง ท้ังโดยรวมแล้ว

รายด้านเกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
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 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 จำแนกตามระดับช่วงช้ัน โดยรวมและรายด้านแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้  โดยนักเรียนระดับช่วงช้ัน

ท่ี 3 มีความคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียนทุกด้านความเหมาะสมสูงกว่านักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 

อาจเน่ืองมาจากอายุในแต่ละระดับช่วงช้ันท่ีแตกต่างกันประสบการณ์ วุฒิภาวะท่ีแตกต่างกัน ทำให้

ความรู้สึกนึกคิดต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอาจมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันได้ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 

ของโรงเรียนจะเป็นนักเรียนท่ีมาจากช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงนักเรียนเหล่าน้ีจะได้พบสถานท่ีและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างไปจากเดิมนักเรียนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศและสถานท่ีใหม่ ส่วนนักเรียน

ระดับช่วงช้ันท่ี 4 มีวัยวุฒิท่ีสูงข้ึนจึงมีความต้องการในด้านการตอบสนองของโรงเรียนตามความต้องการของ

ตนเองมากกว่า การจัดการศึกษาของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 เป็นการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมมีการ

เรียนอย่างหลากหลายวิชา เพ่ือหาความถนัดมุ่งหมายไปสู่สายอาชีพและสายสามัญ นักเรียนระดับช่วงช้ัน 

ท่ี 4 มี 4 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, แผนการเรียนศิลปศาสตร์- 

คณิตศาสตร์, แผนการเรียนศิลปศาสตร์ - ภาษา และแผนการเรียนท่ัวไป ให้เลือกเรียนอย่างเหมาะสมกับ

ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน เพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป อีกท้ังนักเรียนระดับช่วง

ช้ันท่ี 3 เป็นนักเรียนท่ีเข้ามาเรียนใหม่ในโรงเรียนแห่งน้ีท่ีมีสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านต่าง ๆ แตกต่าง

ไปจากเดิม นักเรียนจะพบกับความแปลกใหม่ของสภาพแวดล้อมในสถานท่ีแห่งใหม่ ทำให้เกิดความ

สนุกสนานกับการเรียน การร่วมกิจกรรมนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากระดับช่วงช้ันท่ี 

3 เดิมของโรงเรียน หลักสูตรท่ีจัดให้กับนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 จะมีสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน 

นักเรียนจึงมองว่าเน้ือหาสาระวิชาท่ีเรียนมีความยากมากกว่าระดับช่วงช้ันท่ีผ่านมา จึงส่งผลให้ผล 

การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามระดับช่วงช้ันโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี ลภะวงศ์ (2553, หน้า 51 - 52) ศึกษาวิจัย เร่ือง 

การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลายท่ีมี

ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) โดยความ 

พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเหมาะสมกว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

       จากผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา

สภาพแวดล้อมทางการเรียน ดังน้ี 
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 1. ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียน ควรพิจารณาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้มี

ความเหมาะสมมากข้ึนทุก ๆ ด้าน ให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการท่ีได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนบัวเชด

วิทยา โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านอาคารสถานท่ี นักเรียนมีความคิดเห็นว่าเป็นอันดับ

สุดท้ายจากทุกด้าน 

 2. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านอาคารสถานท่ี โรงเรียนควรปรับปรุงในเร่ืองความสะอาดของ

ห้องเรียน ความเพียงพอของโต๊ะ เก้าอ้ี ภายในโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมรักษ์สะอาด โครงการกิจกรรม 5 ส. 

 3. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการเรียนการสอน โรงเรียนควรปรับปรุงในเร่ืองการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียน ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ควรสร้าง

บรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนานน่าเรียน 

 4. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการให้บริการผู้เรียน โรงเรียนควรปรับปรุงในเร่ืองความสะอาด 

ถูกสุขลักษณะของห้องน้ำสำหรับนักเรียน และความสะดวกปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน 

 5. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียนโรงเรียน 

ควรปรับปรุงในเร่ือง การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนท่ีหลากหลายและจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

นักเรียนรักการเรียน 

 6. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนควรปรับปรุงในเร่ืองความ

เหมาะสมของช่วงเวลาการจัดกิจกรรมของนักเรียน และความมีอิสระในการจัดกิจกรรมของนักเรียน 

 7. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน โรงเรียนควรปรับปรุงในเร่ืองความช่วยเหลือ

ให้คำปรึกษาของรุ่นพ่ีต่อรุ่นน้อง และการยอมรับการตักเตือนระหว่างเพ่ือนนักเรียน 

 8. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน

โดยรวมต่ำกว่านักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ควรมี 

การประชุม จัดกิจกรรม หรือสัมมนาเพ่ือรับฟังปัญหาหรือความต้องการหาแนวทางในการปรับปรุง 

การบริหารงานในด้านต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน (สำนักงบ 

ประมาณ , 2551)  (1) การวางแผนงบประมาณ  (2) การกำหนดผลผลิตและการคำนวณต้นทุน  

(3) การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง (4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (5) การรายงาน

ทางการเงินและผลดำเนินงาน (6) การบริหารสินทรัพย์ และ  (7) การตรวจสอบภายใน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 327 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ี 

และมอร์แกน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านท่ีมีระดับมากค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหาร

ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (x#= 4.76) รองลงมา คือ ด้านการบริหารสินทรัพย์ (x#= 4.72) 

ด้านท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน (x#= 4.62)  

 

คำสำคัญ: การบริหารงบประมาณ,  ผู้บริหารสถานศึกษา, สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study budget administration of schools 

under the office of Chaiyaphum Primary education at service area 1, 7 aspects (1) Budget 

planning, (2) Product determination and cost calculation, (3) Procurement system 

arrangement, (4) Financial management and budget control, (5) Financial and performance 

reporting, (6) Asset management, and (7) Internal audit. The samples were  

327 teachers and School administrator of schools under the office of Chaiyaphum Primary 

education service area 1. The sample was obtained by using Krejcie & Morgan’s table and 

simple random sampling technique. The questionnaire were used as the tool for data 

collecting, with the reliability of 0.98. The statistics in this study were percentage, mean, 

and standard deviation. 

 The research findings were as follows: the budget administration of Schools under 

the office of Chaiyaphum Primary education at service area 1, in overall were found at the 

highest level. The highest aspect was a financial management and budget control  

( = 4.76), followed by the Asset management ( = 4.72), and the least was the Financial 

and performance reporting ( = 4.62). 

 

Keywords: Budget Administration, School Administrators, The office of Primary Educational  

                Service Area 

 

บทนำ 

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้จัดระบบโครงสร้างการ

บริหารออกเป็น 3 ระดับ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2550) และพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หมวด 2 ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 

35 กำหนดให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นนิติบุคคล ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอน 62 ก สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กำหนดขอบข่ายและภารกิจในการบริหารสถานศึกษา เป็น 4 ภารกิจ 

คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 

ขอบข่ายการบริหารงานตามภารกิจของการจัดการศึกษาจำเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและขอบข่ายงานในแต่ละงานให้มีคุณภาพและจำเป็นอย่างย่ิงท่ี

ต้องอาศัยทรัพยากรทางการบริหารท่ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสำคัญ 4 ประการ คือ คน (MAN) เงิน (MONEY) 

X X

X
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วัสดุอุปกรณ์ (MATERIAL) และการจัดการ (MANAGEMENT) ถึงแม้ว่าทรัพยากรคนจะเป็นท่ียอมรับของ 

นักบริหารว่า มีความสำคัญมากกว่าทรัพยากรอ่ืน ๆ ในแง่ของการบริหารก็ตาม แต่ทรัพยากรเงินหรืองาน

การเงินและบัญชีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานธุรการในหน่วยงานการศึกษาท่ีมีความสำคัญและจำเป็นต่อ 

การบริหารการศึกษาเป็นอย่างย่ิง เพราะงานงบประมาณเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การบริหารงานของ

หน่วยงานเป็นไปด้วยความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

รายงานประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการดำเนินงบประมาณไม่มาก 

การบริหารงบประมาณจะเป็นไปตามความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะเป็นผู้อนุมัติให้จ่ายได้ 

โดยเฉพาะหมวดเงินอุดหนุน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และ

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร วิธีการดำเนินงานงบประมาณก็จะเปล่ียนไปตามาผู้บริหารคนใหม่  

การจัดทำงบประมาณก็จะมีแนวโน้มใช้จ่ายท่ีไม่มีแผนแน่นอนเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีตามมาคือ ยากต่อการ

ตรวจสอบทางระบบบัญชีการเงิน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของเงิน (สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2561) ปัญหา

ดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ดำเนินงานต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังน้ี 

 เพ่ือศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 1 

 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีจำนวน 231 โรงเรียน จำนวน 2,118 คน  (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1, 2561) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 327 คน ซ่ึงกำหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970)  

และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เร่ือง การบริหารงบประมาณของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
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 3. ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ จากการศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนหลักการและ

ทฤษฎี จากเอกสารตำราท่ีเก่ียวข้องนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาและนำเสนอ

ต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขแล้วนำเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาอีกคร้ัง ปรับปรุงแก้ไข แล้ว

นำเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการ

บริหารงบประมาณของโรงเรียน นำมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน มาสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัยคร้ังน้ี  ซ่ึงเป็นคำถามแบบให้คะแนนหรือประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์การกำหนดค่า

น้ำหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1993) 

 4. การรวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถาม จำนวน 327 ฉบับ ให้กับครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ใน

สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

ด้วยตนเองนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x#) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์แบบตาราง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปจำแนกตามระดับการศึกษา 

และประสบการณ์สอนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละในภาพรวม ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

1.  ปริญญาตรี 195 59.63 

2.  สูงกว่าปริญญาตรี 132 40.37 

รวม 327 100.00 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 195 คน 

คิดเป็นร้อยละ 59.63 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 40.37 
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ตารางท่ี 2  จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณ์สอน 
 

ประสบการณ์ในการสอน จำนวน ร้อยละ 

 1.  น้อยกว่า 5 ปี 112 34.25 

 2.  ระหว่าง 5 - 10 ปี  100 30.58 

 3. และมากกว่า 10 ปี 115 35.17 

รวม 327 100.00 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอน มากกว่า 10 ปี จำนวน 

115 คน คิดเป็นร้อยละ 35.17 รองลงมาได้แก่ ประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 112 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.25 และประสบการณ์สอนระหว่าง 5-10  ปี จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58 ตามลำดับ 

 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยหาค่าเฉล่ีย (x#) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด 

                สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 
 

การดำเนินการบริหารงบประมาณ 

ตามกระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) 

ระดับการดำเนินงาน 

x# S.D. ความหมาย อันดับ 

1.  ด้านการวางแผนงบประมาณ 4.67 0.468 ดีมาก 6 

2.  ด้านการกำหนดผลผลิตและคำนวณต้นทุนผลผลิต 4.67 0.498 ดีมาก 4 

3.  ด้านการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง 4.70 0.467 ดีมาก 3 

4.  ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 4.76 0.401 ดีมาก 1 

5.  ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน 4.62 0.509 ดีมาก 7 

6.  ด้านการบริหารสินทรัพย์ 4.72 0.442 ดีมาก 2 

7.  ด้านการตรวจสอบภายใน 4.67 0.469 ดีมาก 5 

รวม 4.69 0.463 ดีมาก  

  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า การดำเนินการบริหารงบประมาณ โรงเรียนตามกระบวนการงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับดี

มากค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ( = 4.76) รองลงมา คือ 

X

X
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ด้านการบริหารสินทรัพย์ ( = 4.72) ด้านท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้านการรายงานทางการเงิน

และผลการดำเนินงาน ( = 4.62)  

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัย เร่ืองการศึกษาเร่ืองการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

 การดำเนินการบริหารงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ผู้บริหารและครู

มีการปฏิบัติการดำเนินการบริหารงบประมาณโรงเรียนตามกระบวนการงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทุก ( = 4.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับดีมากค่าเฉล่ีย

สูงสุด  คือ ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ( = 4.76) รองลงมา คือ  

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ( = 4.72) ด้านท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้านการรายงานทางการเงิน

และผลการดำเนินงาน ( = 4.62)  

 1. ด้านการวางแผนงบประมาณ การดำเนินการบริหารงบประมาณตามกระบวนการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้านการวางแผนงบประมาณ พบว่า ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการ 

วางแผนงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก 

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาการจัด การศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจำปี โดยมาจาก ผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย รองลงมา คือ แผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนท่ีสอดรับกับ

แผน กลยุทธ์ และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด  

มีการประเมินตนเอง (SAR) และการวิเคราะห์สถานภาพ(SWOT) แม้โรงเรียนมีการดำเนินงานตาม

กระบวนการในทุกข้ันตอน แต่ผลการดำเนินงาน ยังไม่ประสบความสำเร็จ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ยังไม่

มีความเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนถูกต้อง ท้ังหมด ยังขาดความเหมาะสมท่ีปรับตามสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียน ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าโรงเรียน ในเมืองกับพ้ืนท่ีสูงต่างกันท่ีบริบท แต่รูปแบบแผนการจัดทำ มีความ

คล้ายคลึงกัน ประกอบกับการ บริหารงานงบประมาณยังไม่เหมาะสม ยังขาดการทบทวนปรับปรุงการแปลง

กลยุทธ์เป็นโครงสร้าง แผนงาน ขาดความสัมพันธ์เช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงควรจะมีการดำเนินไป

ตามแบบแผน แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพราะมีการเร่ิมใช้แผนบริหาร

งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงานมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 (นิติ ในพรม, 2550) ตัวอย่างการปรับเปล่ียนระบบ

งบประมาณการเงินและการพัสดุ เป็นหน่ึงในแผนปฏิรูประบบ บริหารงานภาครัฐท่ีนำเอาระบบงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้โดยหน่วยงานภาครัฐต้อง ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินของ

สำนักงบประมาณ 7 ด้าน เพ่ือเป็นหลักประกันได้ว่า หน่วยงานจะสามารถนำงบประมาณไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ด้านการจัดทำ และเสนอของบประมาณ ทำให้การบริหารงานด้าน

งบประมาณมุ่งสู่ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมากข้ึน มีการกำหนดเป้าหมายงานต่าง ๆ 

อย่างเป็นรูปธรรม มีแผนก ชัดเจน มีดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน และสามารถวัดและประเมินผลการทำงาน

X

X

X

X

X

X



66 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

ได้ชัดเจน การใช้จ่าย ประมาณเน้นท่ีเป้าหมายเพ่ือประชาชนเป็นหลัก นอกจากน้ี ณรงค์ สัจพันโรจน์ 

(2560) ได้ขยายความต่อว่า ผู้บริหาร ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบท้ังในด้านการวางแผนและการบริหาร

งบประมาณ การส่งมอบผลผล ติดตามผลงาน ข้อค้นพบอีกประการหน่ึงคือในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กลยุทธ์ และการประจำปีของบางโรงเรียน ไม่มีความสอดคล้องของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ไม่ได้

ระบุกลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์แผนงาน ซ่ึงทำให้การจัดทาโครงการกิจกรรม ไม่เป็นไปในทิศทาง 

 2. ด้านการกําหนดผลผลิตและการคํานวณต้นทุนผลผลิต การดําเนินการบริหารงบประมาณ 

ตามกระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้านการกําหนดผลผลิตและการคํานวณต้นทุนผลผลิต 

พบว่า ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการกําหนดผลผลิตและการคํานวณต้นทุนผลผลิตโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การจัดทําคู่มือ หรือ

เอกสาร เก่ียวกับการกําหนดผลผลิต คํานวณต้นผลผลิต รองลงมา คือ การจัดทําแบบฟอร์มการเก็บ

ค่าใช้จ่ายในหน่วยงานคู่ขนานไปกับการเก็บข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินภาครัฐ 

(GFMIS) ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด มีการสรุปและรายงานผลระบบติดตาม ตรวจสอบ โรงเรียนส่วน

ใหญ่ได้กําหนดผลผลิตหลัก ในการบริหารจัดการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และตัวช้ีวัดท้ัง 4 ด้าน คือ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน นอกจากน้ีการกําหนดกิจกรรมนําไปสู่ผลผลิต มีความสัมพันธ์เช่ือมโยง

กับผลลัพธ์ (เป้าประสงค์) แต่การคิดคํานวณ ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมยังไม่มี

ประสิทธิภาพ เพียงพอ ขาดความเหมาะสม คุ้มค่า ยังไม่เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานท่ีกําหนดนโยบาย

งบประมาณ ท้ังน้ีเป็นเพราะ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ท่ีถูกต้อง ด้านการมีส่วน

ร่วม พบว่า มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกคน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงาน คํานวณต้นทุนผลผลิตตามหลักการท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน โรงเรียนส่วนใหญ่ ดําเนินการโดยการวางแผนและจัดทําแบบฟอร์มการเก็บค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน  

ต่อขนานไปกับการเก็บข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินภาครัฐ (GFMIS) ครอบคลุม เงินใน

และนอกงบประมาณ โดยจําแนกเป็น 5 งบรายการ คือ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 

และงบรายจ่ายอ่ืน ๆ คํานวณจากค่าใช้จ่ายจริงของปีก่อนปีปัจจุบัน ซ่ึงข้อมูลค่าใช้จ่ายของกรรมท่ีถูกต้อง

เช่ือถือได้ ดังท่ี ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสรี (2554) อธิบายว่า การคํานวณผลผลิตเป็นเง่ือนไขท่ีสําคัญอย่างหน่ึง

ท่ีหน่วยงานจะเป็นผลงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานจะต้องดําเนินการคํานวณต้นทุนผลผลิตให้ใกล้เคียง

กับ ความเป็นจริงมากท่ีสุด ในกระบวนการนําส่งผลผลิตเพ่ือบริการประชาชนโดยท่ัวไป หน่วยงาน 

จะกําหนดได้ว่าผลผลิตหรือผลงานแต่ละหน่วยงานจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง ดังน้ัน สถานศึกษา 

สามารถนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการคํานวณต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานตนเองได้และการท่ี ผู้ให้การ

สัมภาษณ์ได้เสนอว่า ปัญหาท่ีบุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการคํานวณต้นทุน

ผลผลิต น้ันอาจกล่าวได้ว่า เป็นผลมาจากการท่ีแนวทางและวิธีปฏิบัติในการคํานวณต้นทุนผลผลิตน้ันมี 

การเปล่ียนแปลงบ่อย ทําให้ส่งผลต่อการรับรู้ในทางหน่ึง หรืออาจเป็น ดังท่ีกรมสามัญศึกษา (2543) เสนอ 

คือ ระบบต้นทุนกิจกรรม แม้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายองค์กร การทำให้เกิดความเข้าใจท่ีง่ายและชัดเจน 
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สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมท้ังสร้างความรู้ ความคิด ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

สามารถนําไปสู่การพัฒนาวิธีการคํานวณต้นทุน ผลผลิตโดยใช้ระบบทุนกิจกรรม 

 3. ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง การดําเนินการบริหารงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณแบบ 

มุ่งเน้นผลงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง พบว่า ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการ

ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดซ้ือจัดจ้าง รองลงมา คือ มีการจัดทําคําส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด มีการดําเนินการเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัด

จ้าง ตามวิธีการ บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การบริหารงานงบประมาณด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

พบประเด็นปัญหา กรณีท่ีบางโรงเรียนท่ีไม่มีแผนงานโครงการรองรับ หรือมีแต่ไม่มีหลักฐานการจัดซ้ือ  

จัดจ้าง เช่น แบบบ .ช .ไม่ครบ และไม่ตรงกับเงินงบประมาณท่ีโรงเรียนเบิกออกมาใช้ เป็นเพราะ 

การตรวจสอบติดตามของโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีหลักฐานรายงานการตรวจสอบติดตาม มีเพียง 

กรรมการตรวจสอบพัสดุ และการจัดจ้างของโรงเรียน ปัญหาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงเรียน 

บางโรงเรียนไม่มีการจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นปัจจุบัน เพราะขาดการนิเทศติดตาม 

จากคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และไม่มีการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําเดือน ซ่ึงปัจจุบัน 

แม้ สถานศึกษาจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบวิธีการบริหารราชการ วงศึกษาธิการ 

พ .ศ.2546 (มาตรา 35) โดยเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (มาตรา 39 และมาตรา 59) แต่สถานศึกษาก็ต้อง สำคัญกับการจัดระบบบัญชีให้

ครบถ้วนถูกต้อง ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2550) รายละเอียดไว้ว่า แม้ผู้บริหารจะมีอํานาจอิสระในการ

บริหารและตัดสินใจ โดยเฉพาะด้านการเงินซ่ึงส่วน งบประมาณแผ่นดินจะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ

ตรวจสอบการเงินของสถานศึกษาท้ังในช่วง ระหว่างใช้ และหลังใช้ ดังน้ันจึงจําเป็นจะต้องจัดทําระบบบัญชี

ให้ครบถ้วน ถูกต้องตาย ระเบียบทางราชการเพ่ือการบริหารของตนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และสุจริต 

สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) อธิบายไว้ว่า การจัดซ้ือจัดจ้าง 

เป็นส่ิงสําคัญท่ีก่อให้เกิด ในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของผลิตผล 

กระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้างท่ีดี จะต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้ จะช่วยลดการสูญเสียเงิน

งบประมาณ 

 ดังน้ันส่วนราชการจะต้องจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีดี มีแผนในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีจะบ่งบอกว่า 

จะจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ชนิดไหน จํานวนเท่าไร ในเวลาใด และจะจัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร เพ่ือให้ ทรัพยากรท่ีใช้

ในการดําเนินงานได้ทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ มีราคาท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยเฉพาะด้านการเงิน

ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการเงินของสถานศึกษาท้ังในช่วงก่อนใช้ 

 4. ด้านการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ การดําเนินการบริหารงบประมาณตาม 

กระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้านการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ พบว่า ผู้บริหาร

และครูมีการปฏิบัติการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็น

ประจํา รองลงมา คือ มีการจัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย

ต่ำสุด มีการจัดทํารายงานการเงินและบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นประจําทุกเดือน และส่งตามกําหนด 

โรงเรียนให้ข้อมูลว่ามีการบริหารควบคุมงบประมาณท่ีดําเนินการอยู่น้ัน สอดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) ท่ีได้ให้กรอบ 

แนวคิดในการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณไว้ว่า ตามแนวนโยบายการปฏิรูประบบราชการ  

ของรัฐบาลซ่ึงมีเป้าหมายในการกระจายความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการและสร้างระบบ บริหาร

ภาครัฐแนวใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมีระบบการตรวจสอบ กํากับดูแลท่ีดี ทําให้หน่วยงานภาครัฐ ต้อง

ดําเนินการตามระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยต้องมีระบบข้อมูลทางการเงิน ท่ีสมบูรณ์ เพียงพอ 

การประเมินและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินและการ วิเคราะห์ต้นทุน

ค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณแบบวงเงินรวม จากหน่วยงานกลาง รวมท้ังเป็นข้อมูล

สนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการสินทรัพย์สิน และการ ตรวจสอบกํากับดูแลองค์กรของ

ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยกระทรวงการคลังจะต้องรวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของ

หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มาจัดทําเป็นรายงานการเงินในแผ่นดินต่อไป ด้วยการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 

ต่าง ๆ มาจัดทําเป็นรายงานการเงินในภาครวม แผ่นดินต่อไป ด้วยเหตุน้ีสถานศึกษาจึงต้องให้ความสําคัญ

กับการบริหารการเงินและควบคุม งบประมาณ และควรเร่งพัฒนาระบบการจัดการให้มีความสะดวกและ

คล่องตัวมากท่ีสุด 

 5. ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินการ ผลการดําเนินการการบริหารงบประมาณ

ตามกระบวนการ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้านการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินการ พบว่า 

ควรมีการปฏิบัติการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบ การรายงานประจําปี

ด้านการเงินของโรงเรียน รองลงมา คือ การจัดทํารายงานประจําปีอย่างครบถ้วนประกอบด้วยฐานะ  

ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน รายงานทางการเงิน งบกระแส เงินสด เพ่ือจัดส่งให้หน่วยเหนือสํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด การรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปี มีรายการครบถ้วน โรงเรียนได้มีการจัดทําการรายงานการ ซ่ึงรายงานต่อ คณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีโรงเรียนได้แต่งต้ังข้ึน และรายงานต่อผู้ ซ่ึงการรายงาน บัญชีเงินสด บัญชีเงินคงเหลือประจําวัน 

ทะเบียนคุมเงินนอกง หลักฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทุกโรงเรียนจะดําเนินการรายงานเดือนละ 1 คร้ัง 

เอกสารการรายงานมีมากจนเกินไป และรูปแบบของรายงานตามหน่วยงานท่ีเก่ียว ติดตาม ตรวจสอบการ

บริหารงบประมาณ ซ่ึงโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตาม ดังน้ันหากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการปรับปรุงรูปแบบ

รายการของรายงานให้เหมาะสมเน้นเฉพาะข้อมูลท่ีมีประโยชน์ ลดความซ้ำซ้อนโดยจัดให้มีระบบเช่ือมโยง

รายงานไปสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ง่ายข้ึน 
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 6. ด้านการบริหารสินทรัพย์ การดําเนินการบริหารงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณ  

แบบมุ่งเน้นผลงานด้านการบริหารสินทรัพย์ พบว่า ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการบริหารสินทรัพย์  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการ

จําแนกประเภทของพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ลงทะเบียนควบคุมสินทรัพย์อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รองลงมา 

คือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด การกําหนดนโยบายและ

แผนกลยุทธ์ในการบริหารชัดเจน มีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือการบริหารสินทรัพย์ การดําเนินการการ

บริหารสินทรัพย์โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม การกําหนดขอบเขตความ

รับผิดชอบ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์ท่ีชัดเจน มีแผนการหารายได้และผลประโยชน์

จากสินทรัพย์ของสถานศึกษามีแผนการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร เสถานท่ี อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด นอกจากน้ันการบริหารสินทรัพย์ยังเป็นการจัดการสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี 

การนําส่งรายได้ มีการกําหนดระเบียบข้ันตอนการบริหารสินทรัพย์ และมีข้อมูลท่ีครอบคลุมและปรับปรุง

อยู่เสมอ (ชัยยุทธ ศิริสุทธ์ิ, 2554) 

 7. ด้านการตรวจสอบภายใน การดําเนินการบริหารงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงานด้านการตรวจสอบภายใน พบว่า ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  

การจัดทําแผนตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลง การให้บริการผลผลิตของโรงเรียนให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติ การประจําปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ รองลงมา คือ มีการดําเนินการ

ตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตาม แผนการตรวจสอบ ติดตาม ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด  

มีการนําข้อมูลทางการเงินมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการ ตัดสินใจ ควบคุมและติดตามการดําเนินงาน

ของฝ่ายบริหาร มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน

ของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการกําหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบ ท่ีชัดเจน มีการหา

วิธีปฏิบัติเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรท่ีประสบความสําเร็จประเมินผลโดยพบ ผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Audit) มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน่ืองจากการ

ตรวจสอบภายในเป็นหน้าท่ีงานเก่ียวกับการประเมินผลอ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีจัดให้มีข้ึน

ภายในองค์กรเพ่ือให้การบริการตรวจสอบควบคุม บริหารการดําเนินงานกิจกรรม การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 

ขององค์กร ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทํางานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำหน้าท่ีวิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ  

ให้คําปรึกษา และให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมท่ีตรวจสอบ รวมถึง การส่งเสริมให้มีการควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม (ชัยสิทธ์ิ เฉลิมประเสริฐ, 2554)  ดังน้ันควรให้ความสําคัญ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรไหม ประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด แบ่งหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีสําคัญให้แก่บุคคลหลายคนเพ่ือลดความเส่ียงจากการผิดพลาดหรือการทุจริต  

โดยไม่มอบหมายให้บุคคลคนเดียวแต่ต้นจนจบ และมีเจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบภายใน จากสังกัดสำนักงานเขต



70 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มาทําการตรวจสอบภายในปีละ 2 คร้ัง บุคลากรในโรงเรียน ยังไม่

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยทำให้ทราบถึงการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

              1.1 ด้านการวางแผนงบประมาณ ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการวางแผนงบประมาณ ท่ีมี

ค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการประเมินตนเอง (SAR) และการวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ผู้บริหารจึงควร

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

โรงเรียน (SWOT) เพ่ือการจัดทําแผนงบประมาณ โดยจัดอบรม สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

    1.2 ด้านการกําหนดผลผลิตและการคํานวณต้นทุน ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการกําหนด

ผลผลิตและการคํานวณต้นทุนท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการสรุปและรายงานผลระบบติดตาม ตรวจสอบ  

ควรจัดให้มีโครงการการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน

ด้านการตรวจสอบภายใน  

    1.3 ด้านการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการจัดระบบการ จัดซ้ือจัด

จ้างท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการดําเนินการเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามวิธีการบริหารงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงาน ผู้บริหารควรจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานการเงินท่ี เข้าใจง่าย ถูกต้องครบถ้วน 

สามารถนําไปปฏิบัติได้ และควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานการเงิน และการบัญชีได้รับการอบรม สัมมนาอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีเพ่ือให้ทราบแนวปฏิบัติและระเบียบการ บริหารงานการเงิน การบัญชีท่ีกําหนดมาใหม่ 

    1.4 ด้านการบริหารทางการเงินและการการควบคุมงบประมาณ ผู้บริหารและครู มีการ

ปฏิบัติการบริหารทางการเงินและการการควบคุมงบประมาณท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการจัดทํารายงาน

การเงิน และบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นประจําทุกเดือน และส่งตามกําหนด ผู้บริหาร ควรจัดทําข้อมูลการ

บริหารสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วนเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการ บริหารสินทรัพย์ การเงินและ

พัสดุ และผู้บริหารควรสนับสนุนและจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ รองรับการพัฒนาระบบการบริหาร

สินทรัพย์ 

    1.5 ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินการ ผู้บริหารและครูมีการ ปฏิบัติการ

รายงานทางการเงินและผลการดําเนินการท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี  

มีรายการครบถ้วน ผู้บริหารควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนให้โรงเรียนดําเนินการจัดทําระบบ
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บัญชีเกณฑ์คงค้าง ซ่ึงเป็นกลไกในการควบคุมงบประมาณให้ได้มาตรฐานแล้วจึงกระจายอํานาจให้โรงเรียนมี

อิสระในการ บริหารการเงิน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

     2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการศึกษากับการบริหารงบประมาณของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

       2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

     2.3 ควรศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

     2.4 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยแบบผสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษา 

และพัฒนาโลโก้ร้านขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

และ 3) ศึกษาและพัฒนาการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Facebook Line ให้แก่ร้านขนม

ฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบ 

มีส่วนร่วม ควบคู่กับวิจัยเชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือนำข้อมูลมาใช้ประกอบการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการศึกษาเร่ืององค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของขนมฝอยทองบ้านแม่

อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์และโลโก้มีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เป็นการเพ่ิมมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึน และดึงดูดความสนใจของลูกค้า สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นกว่า

คู่แข่ง รวมถึงใช้เทคโนโลยีส่ือสารมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมากย่ิงข้ึนจากการศึกษาพัฒนาการ

ตลาดดิจิทัลผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่านทาง Application ต่าง ๆ เช่น Line Facebook และการ

เพ่ิมช่องทางการขายผ่านทางส่ือออนไลน์ เป็นส่ิงสำคัญในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีย่ิงข้ึนการประชาสัมพันธ์ 

ในส่ือดิจิทัล 

 

คำสำคัญ: ส่ือสังคมออนไลน์, บรรจุผลิตภัณฑ์, ขนมไทย, จังหวัดเพชรบุรี 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) study about the product packaging 

composition of Foi Thong, Ban Mae-Arrom at Sammarong Sub- district, Mueang 

Phetchaburi District, Phetchaburi Province. 2) study and develop a Foi thong, ban Mae-

Arrom logo at Sammarong Sub-district, Mueang Phetchaburi District, Phetchaburi Province. 

3) study and develop digital marketing by online media on facebook, line for Foi Thong, 

Ban Mae-Arrom at Sammarong Sub-district, Mueang Phetchaburi District, Phetchaburi 

Province by participatory action research. Data were collected via interview guides and 

self-administered questionnaires to support a design and development products. From 

the study of the composition, packaging, and logo of Kanom Foo Thong candy Samrong 

Subdistrict, Mueang Phetchaburi District Phetchaburi province,  

The results showed that packaging and logo are very important to the product. 

Increasing the value of the product and attract the attention of customers Differentiate 

the product to be more outstanding than the competitors. Including the use of 

technology to help develop products to be very modern. By studying the development of 

digital marketing through online media through various applications such as Line 

Facebook. Increasing sales channels via online media is very important in the digital age. 

 

Keywords: Social Media, Product Packaging, Thai Dessert, Phetchaburi Province 

 

บทนำ 

 “ขนมไทย” เป็นของหวานท่ีทำและรับประทานกันหลังจากรับประทานอาหารคาวเพ่ือเป็น 

ของ หวาน มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรร 

วัตถุดิบ วิธีการทำ ท่ีพิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจน

กรรมวิธีในการรับประทานท่ีประณีตบรรจงของขนมในแต่ละชนิด ซ่ึงยังมีความแตกต่างกัน ไปตามลักษณะ 

ของขนมในแต่ละชนิด 

 ฝอยทองเป็นขนมไทยท่ีได้รับอิทธิพลจากชาวโปรตุเกสมานานกว่า 500 ปี ต้ังแต่สมัยกรุงศรี 

อยุธยา ฝอยทอง เป็นอาหารหวานท่ีไทยได้วิธีการทํามาจากชาวโปรตุเกสช่ือ เลดีฮอรเดอควีมา (คุณท้าว

ทองกีบม้า) ภรรยาของเจ้าพระยาวิชเยนทรกงศุลโปรตุเกส ได้นํามาสอนฝ่ายในในสมัยสมเด็จพระเจ้า

นารายณ์มหาราช ชาวโปรตุเกสรับประทานฝอยทองแกลมกับเน้ือย่างเป็นอาหารคาว ส่วนคนไทยนํามาเป็น

อาหารหวาน นิยมใช้เป็นขนมเล้ียงพระในงานมงคลต่าง ๆ เน่ืองจากช่ือขนมมีคําว่าทองจึงถือเป็นมงคล  

ขนมฝอยทองในงานเหล่าน้ีต้องเป็นเส้นท่ียาวมากเพราะถือเป็นเคล็ดตามช่ือและลักษณะของฝอยทองว่า 
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ทําให้อายุยืนยาว จะตัดฝอยทองให้ส้ันเป็นคำ ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการรับประทานไม่ได้กฎท่ีถือกันมาจน 

เป็นประเพณีของไทย (พนัชกร สิมะขจรบุญ, 2561) 

 จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดท่ีข้ึนช่ือเร่ืองขนมหวานและน้ำตาลมะพร้าว ร้านขนมฝอยทองบ้าน 

แม่อารมณ์จึงมีความต้องการทำขนมไทยและใช้วัตถุดิบท่ีมีในจังหวัดเพชรบุรี อย่างเช่น น้ำตาลมะพร้าว  

แต่ภาพลักษณ์ของตัวบรรจุภัณฑ์ยังคงขาดข้อมูลสำคัญ เอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ทันสมัย และไม่เป็นท่ี

น่าสนใจเท่าท่ีควร 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ีจึงเป็นท่ีมาของการเข้าไปพัฒนาร้านขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ 

ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และพัฒนาการตลาดดิจิทัล

ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองให้มีความ

น่าเช่ือถือแก่ผู้บริโภคและมียอดขายท่ีเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง 

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

2) เพ่ือศึกษาและพัฒนาโลโก้ร้านขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี  

3) เพ่ือศึกษาและพัฒนาการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Facebook Line ให้แก่

ร้านขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขนมฝอยทอง

บ้านแม่อารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้โดยมีข้ันตอนและกระบวนการดำเนินงานอยู่ 8 ข้ันตอน ได้แก่  

1) การพัฒนาตราสินค้า 2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง 4) การพัฒนา

ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 5) การพัฒนาช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่าน Line@  

6) การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์รูปภาพ (offline-online) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 7) การพัฒนาธุรกิจแบบ 

B-B-C (Business - Business - Consumer) และ 8) การจัดทำแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
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วิเคราะห์ SWOT (ก่อนการพัฒนา) 
 

- จุดแข็ง (Strength) 

  1. ราคาสินค้าถูกกว่าคู่แข่ง 

  2. สินค้าเป็นท่ีรู้จักดีในชุมชน 

- จุดอ่อน (Weaknesses) 

  1. ส่ือออนไลน์ของชุมชนโดยเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

ยังไม่ เป็น ท่ี รู้ จัก  ไม่ มีความทันสมัย  ไม่ มีความ

แตกต่าง 

  2. บรรจุภัณฑ์ล้ำสมัย ขาดความสวยงาม 

  3. ผลิตภัณฑ์และโลโก้ขาดการสะท้อนเอกลักษณ์

เป็นของชุมชน 

- โอกาส (Opportunities) 

  1. เทคโนโลยีในปัจจุบันเอ้ืออำนวยต่อธุรกิจ เป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจ 

  2. ช่องทางออนไลน์สร้างโอกาสในการขายสินค้า

ได้มากข้ึน 

- อุปสรรค (Threats) 

  1. เป็นธุรกิจท่ีมีคู่แข่งขันจำนวนมาก 

  2. พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปรัก

สุขภาพงดทานของหวานมี ข้ันตอนและวิธีการ

ดำเนินงานอย่างละเอียด ดังน้ี 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาตราสินค้า ออกแบบโลโก้แบบเรียบง่ายให้มีความทันสมัยและ 

ความน่าเช่ือถือ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช้สีเขียวเพ่ือให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ขนมไทยร้านอ่ืนและยัง 

สะท้อนอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนจากแหล่งท่ีผลิตร่วมไปถึงแหล่งชุมชนผู้ผลิตด้วยและสามารถเพ่ิมรายละเอียด 

ช่องทางการส่ังซ้ือต่าง ๆ ในโลโก้เพ่ือให้ง่ายต่อการติดต่อส่ังซ้ือ และยังเป็นส่ือ offline ไปในตัวอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  โลโก้/ตราสินค้าฝอยทองแม่อารมณ์ 

 

 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากข้ึน น่าซ้ือ สะอาด  

และเพ่ิมความน่าสนใจด้วยโลโก้ท่ีผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมโอกาสในการจัดจำหน่าย

เจอะกลุ่มลุกค้ารายใหม่ สามารถสร้างกำไรได้มากข้ึนกว่าบรรจุภัณฑ์เดิม เป็นการโปรโมทตัวสินค้าและสร้าง
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ความแตกต่างให้แก่สินค้า สร้างความโดดเด่นสร้างการจดจำโดยการปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑ์จากเดิม  

ให้ดูทันสมัยมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 รูปบรรจุภัณฑ์แบบเก่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3 รูปบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 

 

 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและแตกต่างจากคู่แข่งโดยใช้กล่องพลาสติกใสและถุงแก้วใสโดยซีล 

กันลมเข้าท้ัง 4 ด้าน เพ่ือความสะอาด ยืดอายุการใช้งานและสะดวกการขนส่งและการบริโภค ท้ังยัง

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าได้มากกว่าบรรจุภัณฑ์เดิม 

 

 ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่งโดยเปล่ียน

กระดาษหน้ากล่องให้มีความทันสมัยมากข้ึน เป็นทางการมากข้ึน ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือ 

การพิมพ์เข้ามาช่วยหน้ากล่องเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดต่างของผู้รับ และผู้ส่งสินค้าเพ่ือป้องกันความผิดพลาด

ในการส่งมอบให้ลูกค้ารวมไปถึงมีตราสินค้าท่ีบรรจุภัณฑ์ และเป็นส่ือการตลาดจากออฟไลน์เป็นออนไลน์

จากการสแกนคิวอาโค้ด 
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          ภาพท่ี 4  รูปบรรจุภัณฑ์ก่อนการพัฒนา                    ภาพท่ี 5  รูปบรรจุภัณฑ์หลังการพัฒนา 

                                                                                  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการส่งมอบ 

 

 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ พัฒนาช่องทางออนไลน์ 

ของแอปพลิเคชัน Facebook fan page ปรับเปล่ียนรูปภาพโปรไฟล์ ปกพ้ืนหลัง และเพ่ิมคอนเท็น 

ความโดดเด่นมากข้ึน เพ่ิมความน่าสนใจดึงดูดใจ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 6  รูปภาพก่อนพัฒนาคอนเท็นส์รูปภาพส่ือสังคมออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 7  รูปภาพหลังพัฒนาคอนเท็นส์รูปภาพบนส่ือสังคมออนไลน์ 
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 ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซ้ือ 

ผ่านเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ใช้การเขียนบทความข้อมูลผลิตภัณฑ์และเพ่ิม 

คอนเท็น เช่นรูปภาพ คลิปวีดีโอประกอบเพ่ือให้ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นและตัดสินใจส่ังซ้ือได้

เร็วข้ึน ถ่ายทอดเทคนิคการโพสเป็นย่อหน้า อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ติดต่อกันเป็นบทความ ใช้รูปภาพท่ี

สวยงามในการโพสปิดท้ายด้วยช่องทางการติดต่อส่ังซ้ือ และมีแฮชแท็ก #ฝอยทองเพชรบุรี #ฝอยทองแม่

อารมณ์ เพ่ือผู้บริโภคจะค้นหาร้านค้าได้ง่ายข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 8 ตัวอย่างการโพสต์ Facebook fan page 

 

 การเพ่ิมการปักหมุดของร้านค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Facebook, Google Map เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกต่อการค้นหา หรือลูกค้าท่ีต้องการการติดต่อเดินทางไปยังแหล่งชุมชนผู้ผลิตได้สะดวกมากย่ิงข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 9 รูปภาพการปักหมุดแผนท่ีของทางร้านค้าและชุมชน 

 

 การโปรโมทผ่านส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือช่วยยอดผู้ติดตามเพจเพ่ิมข้ึน จากเดิม 1,915 คน ปัจจุบัน 

2,507 คน ผู้ติดตามเพ่ิมข้ึน 597 คน ซ่ึงได้มากกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 97 คน 
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ภาพท่ี 10 ผลลัพธ์ Output Outcome 

 

 ข้ันตอนท่ี 5 การพัฒนาช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่าน Application Line@ ใช้ Line@  

เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารเน่ืองจากเป็นไลน์ธุรกิจท่ีเหมาะสมกับการทำธุรกิจลูกค้าสามารถเพ่ิมเพ่ือนได้

แบบไม่จำกัดจำนวนคน ผู้ขาย/แอดมินสามารถบอรดแคสข้อมูลการขายราคาโปรโมช่ันให้ลูกค้าได้ทุกคน

พร้อม ๆ กัน สามารถใส่คีย์เวิร์ดคำถามท่ีลูกค้าถามบ่อยได้ โดยท่ีตอบกลับเป็นข้อความอัตโนมัติ ผู้ขาย 

ไม่ต้องตอบข้อมูลเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อโดยใช้ช่ือไอดี @Foythongphet 

ตรงตามสินค้าท่ีจำหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 11 ตัวอย่าง line@ 
 

ข้ันตอนท่ี 6 การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์รูปภาพ (offline-online) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์  

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือในการตกแต่งรูปภาพท่ีนำไปใช้โพสต์บนส่ือออนไลน์ให้น่าดู 

น่าสนใจ ทำให้ดูเป็นทางการ มีระเบียบ ใช้กราฟิกเข้ามาช่วยในการส่ือสาร ปัจจุบันผู้คนนิยมมองรูปภาพ

มากกว่าการอ่านตัวหนังสือ ฉะน้ันจึงเกิดการทำประชาสัมพันธ์รูปแบบข้ึนมาเพ่ือตอบสนองผู้บริโภค  

และอาจจะนำภาพไปปร้ินเป็น โปสเตอร์ ไวนิล ถือเป็นช่องทาง offline ด้วย 
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ภาพท่ี 12 ตัวอย่างส่ือประชาสัมพันธ์ออฟไลน์เป็นออนไลน์ และออนไลน์เป็นออฟไลน์ 

 

ข้ันตอนท่ี 7 การพัฒนาธุรกิจแบบ B-B-C (Business - Business - Consumer) 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 13  B-B-C (Business - Business - Consumer) 

 

เส้นทางธุรกิจแบบ B-B-C (Business to Business to Customer)โดยผู้ทำโครงการได้เป็นพ่อค้า

คนกลางในการขายเพ่ือเป็นอีกช่องทางท่ีจะสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับกิจการฝอยทองแม่อารมณ์ สามารถ

กระจายสินค้าได้กว้างข้ึน และเม่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาเพ่ิมช่องทางขายปลีกและเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย

โดยการสร้างแบรนด์ใหม่โดยใช้ช่ือ “หนมไทย (Nhom-Thai)” โดยส่ังออเดอร์จากร้านฝอยทองแม่อารมณ์

ซ้ือยกลัง แล้วนำบรรจุภัณฑ์แยกเพ่ือขายปลีกเป็นขนาดพอดีต่อการบริโภคหากผู้ทำโครงการต่อยอดขาย

สินค้าได้มากข้ึน ร้านฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ก็จะได้ขายสินค้าให้เราได้มากข้ึน ถือเป็นการส่งเสริมและเพ่ิม

ช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ร้านฝอยทองแม่อารมณ์ 

 กลุ่มเป้าหมาย ของขนมไทย คือ นักศึกษา อาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ตลาดเทเวศร์ และบริเวณใกล้เคียงและกลุ่มลูกค้าใน Facebook ท่ีมีความต้องการและช่ืนชอบ

ขนมฝอยทอง 
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วิเคราะห์ SWOT (หลังการพัฒนา) 
 

- จุดแข็ง (Strength) 

  1. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี สื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง

สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

  2. ราคาสินค้าถูกกว่าคู่แข่งขัน 

  3. ตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ จดจำง่าย ไม่ซ้ำกับร้านอื่น 

  4. มีช่องทางการขายใหม่ คือมีพ่อค้าคนกลาง 

- จุดอ่อน (Weaknesses) 

  1.ตัวขนมฝอยทองไม่มีความแตกต่าง สามารถหาซื้อได้

ทั่วไป 

- โอกาส (Opportunities) 

  1. เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้ออำนวยต่อธุรกิจ เป็นประโยชน์

ต่อธุรกิจ 

  2. มีโอกาสที่จะส่งออกไปต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 

  3. คิดค้นสูตรใหม่แบบหวานน้อย 

- อุปสรรค (Threats) 

  1. ธุรกิจที่มีคู่แข่งขันจำนวนมาก 

 

ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทำแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี 

    1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 

    3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ 

ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 14  ตัวอย่างภาพหน้าจอแบบสอบถามออนไลน์ 

 

 

 



83 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตัวอย่างผู้เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองท้ังหมด 200 คน พบว่า เป็นเพศชาย จํานวน  

60 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เป็นเพศหญิง มีจํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละและกลุ่มตัวอย่างอายุท่ีมีจํานวน

มากท่ีสุดอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี มีจํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา คือมีช่วงอายุ 30-40 ปี 

มีจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีช่วงอายุ 40-50 ปี มีจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ20 มีช่วงอายุต่ำ

กว่า 18 ปี มีจํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และ ช่วงอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป มีจํานวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10 ตามลําดับ  ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด คือ ผู้มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมี

จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ระดับต่ำกว่ามัธยมมีจํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ระดับมัธยมมีจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลําดับ อาชีพของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากท่ีสุด คือ 

นักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามี พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีจํานวน  

80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลําดับ   

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาโลโก้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนม

ฝอยทองแม่อารมณ์ 

 ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ ท้ังหมด 200 

คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพอใจ  

ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสวยงาม สีสัน ของตราสินค้ามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.95 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

อยู่ท่ี 0.21 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านข้อมูลส่ือประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อภายในตรา

สินค้าครบถ้วน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.43 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ด้านความน่าสนใจของโลโก้ ช่วยในการตัดสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.70 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

0.55 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ด้านข้อมูลส่ือประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อบนบรรจุภัณฑ์  

(บนกล่อง) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.43 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด จะเห็น

ได้ว่าเม่ือมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน 

 

ตารางท่ี 1  แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาโลโก้บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนม  

 ฝอยทองแม่อารมณ์ 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาโลโก้ 

บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 
𝐗& S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความสวยงาม สีสัน ของโลโก้ 4.95 0.21 มากท่ีสุด 

2. ข้อมูลส่ือประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อภายในโลโก้

ครบถ้วน 
4.75 0.43 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาโลโก้ 

บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 
𝐗& S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

3. ความน่าสนใจของโลโก้ ช่วยในการตัดสินใจซ้ือมากน้อยเพียงใด 4.70 0.55 มากท่ีสุด 

4. ข้อมูลส่ือประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อบนบรรจุภัณฑ์  

(บนกล่อง) 
4.75 0.43 มากท่ีสุด 

รวม 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

 ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ ท้ังหมด  

200 คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความ 

พึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า ด้านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์มีข้อมูลครบถ้วน มีค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 4.70  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ท่ี 0.55 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

มีความสวยงาม และทันสมัยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.65 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.47 ระดับความ 

พึงพอใจมากท่ีสุด ด้านช่องทางการติดต่อส่ือสารกับร้านค้ามีความสะดวก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.90 และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ท่ี 0.30 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านรูปแบบและวิธีการนำเสนอขายทาง

ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์มีความน่าสนใจ ดึงดูดมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

0.43 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ด้านการจัดทำส่ือและช่องทางการติดต่อออนไลน์เหมาะสมกับยุค 4.0 และยุคดิจิทัลมีค่าเฉล่ีย 

อยู่ท่ี 4.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.58 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 2  แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์    

    ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาส่ือ

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 
𝐗& S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์มีข้อมูลครบถ้วนมากน้อยเพียงใด 4.70 0.55 มากท่ีสุด 

2. ส่ือประสัมพันธ์ออนไลน์มีความสวยงามทันสมัยมากน้อยเพียงใด 4.65 0.47 มากท่ีสุด 

3. ช่องทางการติดต่อส่ือสารกับร้านค้ามีความสะดวกมากน้อย

เพียงใด 
4.90 0.30 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาส่ือ

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 
𝐗& S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

4. รูปแบบและวิธีการนำเสนอขายทางส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์มี

ความน่าสนใจเพียงใด 
4.75 0.43 มากท่ีสุด 

5. การจัดทำส่ือและช่องทางการติดต่อออนไลน์เหมาะกับยุค 4.0 

มากน้อยเพียงใด 
4.55 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการดำเนินงานช่วงก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา 
 

ประเด็น ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา 

1. พัฒนาตราสินค้า/ตรา

สินค้า 
ไม่มีตราสินค้า 

 

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์  

 

 

 

 

 

3.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

เพ่ือการขนส่ง 
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อภิปรายผล 

 ผู้วิจัยอภิปรายผลวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จากการศึกษาเร่ืององค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ของขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบล

สำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีพบว่าบรรจุภัณฑ์และโลโก้มีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์เป็น

อย่างมาก เป็นส่วนช่วยในการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึนและดึงดูดความสนใจของลูกค้าสร้างความ

แตกต่างให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่ง รวมถึงใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมาก

ย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ บวรกุลภา (2555) ท่ีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ได้ 

 2. จากการศึกษาพัฒนาการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านทาง Application  

ต่าง ๆ เช่น Line Facebook การเพ่ิมช่องทางการขายผ่านทางส่ือออนไลน์เป็นส่ิงสำคัญในยุคดิจิทัลน้ี  

ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีกำลังเป็นท่ีนิยมมีผู้เล่นเป็นจำนวนมาก การเจาะตลาดออนไลน์เป็นช่องทางสำคัญในการ

กระจายข่าวสารและติดต่อส่ือสารกับลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง สามารถแจ้งโปรโมช่ัน ราคา วันหยุด หรือ

แจ้งข่าวสารอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถสอบถามกลับได้โดยไม่ต้องมาถึงร้านค้า สร้างความ

สะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมถึงสามารถส่ังสินค้าได้ทันทีเพียงไม่ก่ีข้ันตอน ยังสามารถดูรีวิวสินค้าและความ

เคล่ือนไหวของร้านค้าได้ สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ร้านค้าได้เป็นอย่างมาก 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียน

อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียน

อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูโรงเรียนโรงเรียนอนุบาล 

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 จำนวน 67 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัยน้ี ได้แก่ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย

มิตรภาพท่ี 138 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 

พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน รองลงมา คือ การ

ส่ือสารอย่างเปิดเผยและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ การมีเป้าหมายเดียวกัน 2) เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 พบว่าโดยภาพรวม และรายด้านมี

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การบริหารงานเป็นทีม, ความคิดเห็นของครู 
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ABSTRACT 

The purpose of this research: 1)  To study of teachers’ opinion of administration 

team at Anuban Banphian Mittapharb 138 School; and 2)  To comparison of teachers’ 

opinion of administration team at Anuban Banphiang Mittapharb 138 School.   

The population, totaling 67 included teachers. The sample were 57 teachers who 

were randomized by Stratified Random Sampling. The instrument was a questionnaire 

which 5 rating scales. The used statistics were percentage, arithmetic mean, standard 

deviation and tested hypothesis by Independent sample t-test. 

 The research result reveal that: 1)  teachers’ opinion of administration team at 

Anuban Banphiang Mittapharb 138 School, in overall aspects were at high level. When 

considered in descending order, namely open communication, participation mutual trust, 

have the same goal and interaction and respect. And 2) Comparison of teachers’ opinion 

of administration team Anuban Banphiang Mittapharb 138 School, classified by 

administrators and teachers. Overall and in all aspects were not different level. 

 

Keywords: Team management, Teachers’ Opinions 

 

บทนำ 

ปัจจุบันในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทย ปัจจัยสําคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน  

คือ ระบบการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให้โรงเรียนบรรลุความสําเร็จตามภารกิจ 

และบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียน ต้องอาศัยกระบวนการบริหารท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย  

ทุกสถาบันและทุกองค์การท่ีเก่ียวข้องภายนอกโรงเรียน ซ่ึงการบริหารโดยองค์คณะของบุคคล รู้จักการ

ทํางานเป็นทีม ตลอดท้ังการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐาน (SBM) ตามแนวการกระจาย อํานาจ

การบริหารซ่ึงเน้นผลประโยชน์กับนักเรียนและชุมชนเป็นหลัก (ธีระ รุณเจริญ , 2554: 7) ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร จึงทำให้องค์กรต้องวางแผน

เพ่ือปรับปรุง และเปล่ียนแปลงองค์กรให้มีประสิทธิผล สถานศึกษาซ่ึงเป็นองค์กรสำคัญในการพัฒนา

คุณภาพมนุษย์ เป็นองค์กรหน่ึงท่ีมุ่งแสวงหา แนวความคิดและเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิผลของ

องค์กร นักวิชาการบางคนได้ยืนยันว่า การสร้างทีมงานเป็นเทคนิคการพัฒนาองค์กรท่ีได้รับความนิยมมาก

ท่ีสุด เพราะเป็นความพยายามท่ีจะช่วยกลุ่มให้แก้ปัญหาตนเองโดยการเรียนรู้และสามารถเพ่ิมประสิทธิผล

ขององค์กรได้จริง เพราะแนวคิดการทำงานเป็นทีมเป็นวิธีการท่ีจะทำให้สมาชิกสามารถตรวจสอบ

พฤติกรรมของตนเอง และค้นหาสาเหตุของการกระทำอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการทำงาน และส่งผลถึง

ความมีประสิทธิผลขององค์กรโดยส่วนรวม  
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โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นองค์การทางการศึกษาท่ีดําเนิน

ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545

แม้ว่าโดยภาพรวมลักษณะองค์การทางการศึกษาและหลักการทางการบริหารการศึกษาไทยตาม

พระราชบัญญัติดังกล่าวจะยึดถือหลักการบริหารแบบด่ังเดิมอยู่ แต่ก็มีหลายส่วนท่ีช้ีให้เห็นว่า ได้มีทิศทาง

ของการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับท่ีมีอธิบายไว้ในเชิงทฤษฎี คือ จากทฤษฎีทัศนะ 

ด่ังเดิมสู่ทฤษฎีในทัศนะสมัยใหม่ หรือกล่าวอีกในหน่ึงได้ว่า ได้มีการนําเอาทฤษฎี ทัศนะสมัยใหม่ มาใช้เพ่ือ

เป็นทิศทางในการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาองค์การทางการศึกษา และการบริหารการศึกษาของไทย เช่น 

หลักการกระจายอํานาจ รวมท้ังหลักการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ (กัญญา โพธิวัฒน์, 2550: 3-4) ซ่ึงถือ

เป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการทำงานร่วมกันทํางานเป็นทีมของทุกฝ่ายในองค์การเหล่าน้ัน 

คุณค่าของการใช้ทีมในการบริหาร องค์การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะพบว่า ทีมท่ีมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด

ประโยชน์ท้ังในด้านการปฏิบัติงาน ท่ีบรรลุเป้าหมายในการทํางานท้ังในเชิงผลผลิตและบริการ หรือ

ประโยชน์ในด้านเจตคติกัน ได้แก่ 3 ความพึงพอใจในการทํางานของสมาชิก รวมท้ังประโยชน์ในด้าน

พฤติกรรมการธรรมรงอยู่ในทีมต่อไป (ภิญโญ มนูศิลป์, 2555: 5) เป็นต้น 

โดยภาพรวมวัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงานการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิผลขององค์กร โดยมีการรวมพลังกันปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของท้ังเป้าหมายส่วน

บุคคลและขององค์กรในเวลาเดียวกัน ในทำนองเดียวกันการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนไม่สามารถจะ

ปฏิบัติงานได้ตามลำพังคนเดียว ประกอบกับในปัจจุบันมีกระแสของการมีส่วนร่วม การตรวจสอบและความ

โปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ .ศ.2553 ได้

กำหนดให้มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถ่ินและสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมใน 

ทุกข้ันตอนของการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและเป็นเจ้าขององค์กรอันจะก่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงแผนพัฒนาการศึกษาได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาได้เน้นการ

พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมให้บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ปัจจุบันถึงแม้ผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐมรวมท้ังโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย 

มิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้พยายามสนับสนุนการ

ทำงานเป็นทีมแต่ยังพบปัญหาท่ีเป็นจุดบกพร่องมากมายในการทำงานเป็นทีมว่าบุคลากรของโรงเรียนยังมี

แนวคิดรวมท้ังทัศนคติแตกต่างกัน ขาดทักษะการทำงานเป็นทีมท่ีถูกต้อง  ไม่เข้าใจวัฒนธรรมการทำงาน

ของโรงเรียนไม่เข้าใจเน้ืองานท่ีแท้จริง ซ่ึงการทำงานเป็นทีมแต่ละฝ่ายส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดิม ๆ ท่ีสนิทสนม

กันและทำงานร่วมกันมานานเม่ือมีบุคคลากรมาใหม่เข้าไปเสริมและไม่คุ้นเคยกันมาก่อนจะไม่ค่อยได้รับ

ความสนใจ ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ดีเท่าท่ีควรส่ิงเหล่าน้ีทำให้เกิดปัญหาด้านการส่ือสาร  

การประสานงาน ทำให้การทำงานโดยภาพรวมยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ัน 

ยังไม่ดีเท่าท่ีควร ดังน้ัน ผู้บริหารงานและครูในโรงเรียนจึงต้องทราบถึงปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา  
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เพ่ือจะได้วางแผนการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป จากความสำคัญของการทำงานเป็นทีมดังกล่าว

ผู้บริหารระดับสูงของสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงมอบนโยบายการจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  

และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ในฐานะท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท

สำคัญต่อการเรียนการสอน จึงสนใจศึกษาถึงสภาพการทำงานเป็นทีมท่ีสามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ

ทำงาน และช่วยให้สมาชิกในทีมได้สร้าง กลยุทธ์ความร่วมมือกัน เพ่ือดำเนินงานในองค์กรได้คล่องตัว 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย 

มิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ 

ท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 แตกต่างกัน 

2. ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย

มิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 แตกต่างกัน 

3. ครูท่ีมีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 แตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้นำทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1)  

แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิร์ท (Likert, 1970; อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 2541: 

42) เก่ียวกับการบริหารงานเป็นทีม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีปฏิสัมพันธ์ 2) การมี

ส่วนร่วม 3) การส่ือสารอย่างเปิดเผย 4) การมีเป้าหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ และ 6) ความ

ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผู้วิจัยได้นำทฤษฎี

ของวูดค็อก และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-21) 

และลิเคิร์ท (Likert, 1970; อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 2541: 42) เก่ียวกับการบริหารงานเป็นทีม  

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีปฏิสัมพันธ์ 2) การมีส่วนร่วม 3) การส่ือสารอย่างเปิดเผย  

4) การมีเป้าหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ 6) ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน  

67 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายจากตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970: 607-610) ได้จำนวน 57 คน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู 57 คน  

 

 

ตำแหน่งงาน จำแนกเป็น 

1. อาย ุ

   - ระหว่าง 20 ป ี

   - 30 ปีข้ึนไป          
 

2. การศึกษา 

   - ปริญญาตร ี

   - สูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไป 
 

3. ประสบการณ์ทำงาน 

    - 1- 15 ปี                                     

    - 15 ปีข้ึนไป 

การบริหารงานเป็นทีม แบ่งออก 

เป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 
 

1. การมีปฏิสัมพันธ์ 

2. การมีส่วนร่วม 

3. การสื่อสารอย่างเปิดเผย 

4. การมีเป้าหมายเดียวกัน 

5. การยอมรับนับถือ 

6. ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
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ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ตำแหน่งงาน จำแนกเป็น 

     1.1 ผู้บริหาร 

             1.2 ครู 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานเป็นทีม ตามทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส (Woodcock & 

Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิร์ท (Likert, 1970 อ้างถึงใน สุนันทา 

เลาหนันท์, 2541: 42) มี 6 ด้าน จำแนกเป็น 

2.1 การมีปฏิสัมพันธ์ 

2.2 การมีส่วนร่วม 

2.3 การส่ือสารอย่างเปิดเผย 

2.4 การมีเป้าหมายเดียวกัน 

2.5 การยอมรับนับถือ 

2.6 ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ชุด มีโครงสร้าง

แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา และประสบการณ์ทำงาน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานเป็นทีมของผู้บริหารในโรงเรียนอนุบาล 

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้

ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือตามข้ันตอนดังน้ี  

1. ศึกษาเอกสารและการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน

อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138  

2. ร่างแบบสอบถาม  

3. นำแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง การใช้

สำนวนภาษา รับข้อเสนอแนะ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  

4. นำแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยพัฒนาให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่านรายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

โดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content Validity) และพิจารณาความเหมาะสมของ

สำนวนภาษาท่ีใช้ ส่ือความหมายให้ ชัดเจนและให้ ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object 
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Congruence หรือ Index of Concordance) หรือเรียกว่า IOC โดยการนำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาลงความเห็น 

5. นำแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าวิจัยได้

พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

6. นำแบบสอบถามไปทดลอง (try out) ใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน  

แล้วนำข้อมูลดังกล่าว มาหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร สัมประสิทธ์ิ 

แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธี

ของ Cronbach (1970: 202 -204) เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ท่ีมีค่ามากกว่า 

หรือเท่ากับ 0.7   

7. แบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าความเช่ือม่ันแล้วเป็นแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพ์เพ่ือใช้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย มีลำดับข้ันตอนการดำเนินการ ดังน้ี  

1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

2. เม่ือได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีนำแบบสอบถามไปเก็บ

ท่ีโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 กลุ่มตัวอย่างมาจาก คณะครู 57 คน  

3. เม่ือได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีนำแบบสอบถาม

จำนวน 57 ฉบับ แจกให้ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ตอบคำถามพร้อมนำมาคืน  

4. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ โดยใช้สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดังรายละเอียด 

ต่อไปน้ี  

1. การวิเคราะห์เก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางพร้อมคำบรรยายประกอบ 

   2.1 นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ  

ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981: 190) 
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3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ

ท่ี 138 สถิติท่ีใช้ โดยใช้การทดสอบค่า t-test (Independent)  
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับ

สถิติท่ีใช้มีดังต่อไปน้ี 

1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 

    1.1 การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ

วัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence: IOC) 

  1.2 การหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) 

2. สถิติท่ีใช้ในการพรรณนาข้อมูล ได้แก่ 

   2.1 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) 

   2.2 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   2.3 ค่าร้อยละ (Percentage) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ใช้การทดสอบค่า t แบบ Independent t-test 

 

ผลการวิจัย  

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

1. การบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความไว้วางใจซ่ึงกัน

และกัน การส่ือสารอย่างเปิดเผย การยอมรับนับถือ การมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต่ำสุด คือ การมีเป้าหมายเดียวกัน  

2. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138

ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ  สถานศึกษามีบรรยากาศการทำงานท่ีดีเก้ือกูลกัน รองลงมาคือ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ท่ีดี และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ผู้บริหารมีความเข้าใจซ่ึงกันและกันต่อผู้ร่วมงาน 

3. ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ด้าน

การมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า  

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือครูมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียนรองลงมาคือครูมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการบริหารงานของโรงเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้บริหารและครูมีการช่วยเหลือซ่ึง

กันและกันในการปฏิบัติงาน  
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4. ด้านการส่ือสารอย่างเปิดเผย พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 

138 ด้านการส่ือสารอย่างเปิดเผย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้บริหารและครู

ส่ือสารเข้าใจตรงกัน รองลงมาคือผู้บริหารมีทักษะในการส่ือสารท่ีดีและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ผู้บริหาร

เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 

5. ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 

138 ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้บริหารกำหนด

เป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน  รองลงมาคือครูเข้าใจในเป้าหมายของโรงเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด

คือ ครูปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 

6. ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 

ด้านการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้บริหารเข้าใจในความสามารถ

ท่ีแตกต่างของครูแต่ละคน รองลงมาคือครูสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต่ำสุด คือ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของครูอย่างต้ังใจ 

7. ด้านความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน พบว่าการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ

ท่ี 138 ด้านความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้บริหาร

มอบหมายงานให้ครูด้วยความไว้วางใจ รองลงมาคือครูสามารถปรึกษาปัญหานอกเหนือจากงานกับเพ่ือน

ร่วมงานได้และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ครูเช่ือม่ันในความสามารถของผู้ร่วมงาน 

8. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  

(นครราษฎร์ประสิทธ์ิ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วม 

การมีเป้าหมายเดียวกัน การยอมรับนับถือและความไว้วางใจซ่ึงกันและกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่

การมีปฏิสัมพันธ์และการส่ือสารอย่างเปิดเผย มีความเห็นแตกต่างกันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียน

อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  

1. การบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การส่ือสารอย่างเปิดเผย การมี

ส่วนร่วม ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน การมีเป้าหมายเดียวกัน การ ปฏิสัมพันธ์ และการยอมรับนับถือ  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของมานิสา พูลสวัสด์ิ (2558: 95) วิจัยเร่ือง การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูใน

โรงเรียนอำเภอแปลงยาว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ระดับ

การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนอำเภอแปลงยาว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาทุกแห่งได้มีการจัดการระบบ

การบริหารการศึกษาท่ีมีรูปแบบเน้นการกระจายอำนาจการบริหารไปยังบุคลากรทุกคนทุกฝ่าย ซ่ึงครูถือว่า
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เป็นบุคลากรท่ีสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด สามารถ

แสดงความคิดเห็น พูดคุยปรึกษาหารือกันมากข้ึน มีการประสานงานระหว่างบุคคล กลุ่มงานร่วมมือร่วมใจ

กัน ร่วมกันทำงานด้วยความมุ่งม่ัน ให้การยอมรับและไว้ใจซ่ึงกันและกัน จึงทำให้การปฏิบัติงานประสบ

ความสำเร็จ ส่งผลให้การทำงานเป็นทีมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของดวงเดือน กลีบมาลัย (2556: 86) วิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

กับการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า การทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็น

เพราะว่าการทำงานในระบบสถานศึกษามีบุคลากรท่ีทำงานร่วมกันค่อนข้างมาก การจะให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ

ประสบผลสำเร็จ จึงจำเป็นต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ซ่ึงประกอบด้วย การผสมผสานทักษะ 

และความสามารถต่าง ๆ ของบุคคลท่ีแตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในแต่ละ

สถานการณ์ มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนและมีความรับผิดชอบในวัตถุประสงค์ร่วมกัน สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม

ในการต้ังเป้าหมาย สามารถแสดงความรู้สึก ส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็นท่ีจำเป็นต่อ

การทำงาน ให้ความร่วมมือ มีความสัมพันธ์ภาพท่ีดีระหว่างกลุ่ม สามารถจัดการความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึน

ในทางสร้างสรรค์ ยอมรับการทำงานเป็นทีม การตัดสินใจร่วมกัน ซ่ึงเป็นส่ิงจำเป็นในการพัฒนาขีด

ความสามารถของทีม 

2. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย

มิตรภาพท่ี 138 พบว่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอริศษรา  

อุ่มสิน (2560: 55) วิจัยเร่ือง การศึกษาการทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า การทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ท่ีปฏิบัติงานร่วมกันน้ันจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยหรือมากก็ตาม แต่ทุก

คนน้ันจะมีการปรับตัวให้สามารถเข้ากับทีมงานได้ ก็เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืน 

และบุคลากรจะมุ่งต่อผลสำเร็จในการทำงานเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลำเทียน เผ้าอาจ 

(2559: 72) วิจัยเร่ือง การทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอเมืองตราด สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการ

ทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามตำแหน่งหน้าท่ี ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารโรงเรียน ซ่ึงจะเป็นผู้นำ

ในการกำหนดเป้าหมาย 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 

1.1 ผู้บริหารควรมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้การทำงานเป็นทีม

สามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย 

1.2 ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือให้ครูสามารถทำงานกันอย่างมีความสุข 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 

2.2 ควรวิจัยปัญหาของการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความความคิด

เห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 205 คน วิธีการดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

(1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง (2) สร้างเค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการวิจัย  

(3) เก็บรวบรวมข้อมูล และ (4) วิ เคราะห์ ข้อมูล เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี  

เป็นแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน 

การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาครสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามเพศและประสบการณ์ทำงาน พบว่าโดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research (1) To study the opinions of the teachers’opinions 

towards of the school administrator’s role in promoting student-centeredlerning reforms 

of the schools in Samut Sakhon province under the office secondary education area 10 

and (2) To compare the opinions of teachers on the role of educational institution 

administrators in promoting and supporting student-centered learning reform of educational 

institutions. in Samut Sakhon Province under the office of secondary education service 

area 10. This was a research. The sample was a secondary school teacher in Samut 

Sakhon Province. There were 205 people under the Office of Secondary Education Service 

Area 10. The research procedure consisted of 4 stages; (1) Examining documents, 

concepts, related theories and researches; (2) Constructing research instrument;  

(3) Collecting data; and (4) Analyzeing collected data.The research instrument was  

a questionnaire which was a 5-level rating scale. The statistics used for analyzing the 

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

 The results findings were revealed as follows: 1) The teachers’opinions towards of 

the school administrator’s role in promoting student-centeredlerning reforms of the 

schools in Samut Sakhon province under the office secondary education area 10. and  

2) The comparison results of teachers’opinions towards of the school administrator’s role 

in promoting student-centeredlerning reforms of the schools in Samut Sakhon province 

under the office secondary education area 10, classified by genders and work experience 

were found that overall and each aspect were not different. 

 

Keywords: Teachers’ Opinion Towards, School Administrators’ Roles, Promoting Student- 

                Centered Learning Reform 

 

 

 



101 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

บทนำ 

การจัดการศึกษาเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีภาครัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างย่ิงและควรต้อง 

มีความเสมอภาคทางการศึกษาได้ตามมาตรฐานทางการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) การศึกษาท่ีดีจะทำให้มนุษย์ได้รับการพัฒนา ให้เป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ ในการจัดการศึกษาถึงแม้ว่ายังมีปัญหาคือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการตาม ความจริง และวิถี

ชีวิตของคนในสังคม ครูจึงบุคคลสำคัญท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาไทยให้เกิดการปฏิรูปเป็นบุคคลท่ีได้รับ

ความสำคัญว่าเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญปัจจัยหน่ึงท่ีจะส่งผลสำเร็จ ในการปฏิรูปการศึกษา ครูผู้ ทำหน้าท่ีจัด

สภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนและครูมีภาระอ่ืน ๆอีกมากมายท่ีจะต้องช่วยกัน

ทำเพ่ือความก้าวหน้าของโรงเรียน ครูท่ีจะต้องก้าวทันกับสภาพความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม 

ครูจำเป็นท่ีจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  เป็นกรอบนโยบายแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา

ของประเทศ ได้ดำเนินการมาต้ังแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ดังน้ันนปัญหาของการศึกษาไทย คือ การไม่

สามารถเตรียมคนไทยให้สามารถเผชิญกับยุคสมัยแห่งการเปล่ียนแปลง ทำให้สังคมไทยอ่อนแอ ขัดแย้ง 

ทำลายตัวเอง และวิกฤติการศึกษาไทยจึงจำเป็น ต้องมีการปฏิ รูป  เพ่ื อป รับระบบโครงสร้าง  

และกระบวนการให้ถูกต้อง ส่งผลถึงการปรับพฤติกรรมของบุคคลและองค์กร การปฏิรูปการเรียนรู้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยังได้ระบุถึงการให้อำนาจสถานศึกษา 

 ในการบริหารจัดการศึกษาโดยอิสระในรูปแบบโรงเรียนท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

โดยมาตรา 9(2) กำหนดให้ มีการกระจายอำนาจไป สู่สถานศึกษาและมาตรา 39 กำหนดให้

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาบริหารท้ังด้านวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ดังน้ันสถานศึกษาในยุคปฏิรูปจึงมีบทบาทท่ีสำคัญ

อย่างย่ิงในการพัฒนาการศึกษา ภารกิจหลักของสถานศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานการศึกษาท่ีสำคัญท่ีสุด 

คือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียน บรรลุจุดหมายท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรและคุณภาพท่ีพึงประสงค์

ท้ังด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีสุขภาพอนามัยดีตลอดจนมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีคุณภาพและในภาระงานท่ีสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารในเร่ืองของความ

คาดหวัง ซ่ึงตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2562 ได้กำหนดการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก

ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติดังกล่าว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงจำเป็นต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม และ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด เพ่ือทำให้เกิดการพัฒนาลักษณะของคนไทยท่ีพึงปรารถนา คือ ดี เก่ง และ

มีความสุข การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเวศ วะสี (2553) กล่าวว่า หัวใจของการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ คือ ปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวต้ัง มาเป็นยึดมนุษย์ หรือผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้ใน

สถานการณ์จริง กิจกรรมและการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียบครบทุกด้าน ท้ังทางกาย ทางจิตหรือ



102 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

อารมณ์ ทางสังคมและทางสติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดของ สุมน อมรวิวัฒน์ 2553) กล่าวว่า การ

เรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของครูกับศิษย์ ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และกิจกรรมการ

เรียนการสอน ให้เกิดองค์ความรู้ ร่วมกับอบรม กาย วาจา ใจ ให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการแก้ปัญหา

ด้วยการคิดอย่างถูกต้อง ตามกระบวนการบูรณาการแก่ผู้เรียน มีประสิทธิภาพมุ่งตรงท่ีคุณลักษณะผู้เรียน

เป็นสำคัญ เพ่ือแนวโน้มของการเรียนการสอนเปล่ียนตามบทบาทของผู้เรียนสำคัญและ บทบาทของครู 

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและบทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะต้องปรับเปล่ียน สุวัฒน์  เงินฉ่ำ (2553) ได้กล่าวว่าทุกฝ่ายต้องตระหนักถึง

บทบาทหน้าท่ีและพันธกิจใหม่ในการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนสร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม

ความมุ่งหวังของสังคม จะนำพาสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนสืบไป 

จากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีผ่านมา

ปรากฏว่าผลการทดสอบปลายปีระดับประเทศของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกว่าค่าเฉล่ียและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้เกือบทุกกลุ่มสาระวิชา จากการวิเคราะห์

พบว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวทางการ การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ครูต้องปรับเปล่ียนการเรียนการสอน  

เน้นนักเรียนเป็นศูนย์การเรียนการสอนเป็นสำคัญ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญอย่างย่ิง ซ่ึงเป็น

ความคาดหวังของครูผู้สอนท่ีต้องการได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญประสบผลสำเร็จ ย่อมข้ึนอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำคัญ ซ่ึงจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมี

ความมุ่งม่ันในการจะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่าง

ต่อเน่ือง สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ รักเพ่ือนมนุษย์ รักธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ตลอดจน 

มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และมีจิตเป็นสาธารณะ ผู้บริหารจะต้องกำหนดกลยุทธ์กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

รู้จักแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน รวมถึงการเป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลงการปฏิรูปการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในจังหวัด

สมุทรสาคร  ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร                      

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามเพศและประสบการณ์ทำงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน

การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยกำหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษาโดยอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา (2545) ดังน้ี 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ครูในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์ทำงาน   

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อผู้บริหารในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูป 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านนิเทศภายใน และด้านการวัดผลประเมินผล  

 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร                                

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต10 ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับข้ันตอนดังน้ี 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 640 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กำหนดโดยการใช้ตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejice & 

Morgan (1970: 607-610) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) แล้วจึงนำไป

เปรียบเทียบสัดส่วนจากประชากรแต่ละโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจากครูผู้สอน จำนวน 205 คน   
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้านคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบเป็นแบบสำรวจรายการจำแนกตามเพศ และ

ประสบการณ์ในการสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นคำถามแบบสำรวจรายการ  

(Checklist) 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการปฏิบัติจริงของผู้บริหารท่ีมีต่อ

บทบาทของการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานของโรงเรียน

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 73) 
 

 การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย                 

ในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาของความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 

 2. ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของความ

คิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามโครงสร้างของเน้ือหา ครอบคลุมบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4 ด้าน จำนวน 39 ข้อ เป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

 4. นำแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 

 5. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญหาค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.5 – 1.00 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ถูกต้อง 

 6. นำแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาความ

ถูกต้องเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 

 7. นำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ของเคร่ืองมือ โดยนำผลจากการทดลองใช้แบบสอบถามมาคำนวณหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า

ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficent) มีค่ามากกว่า หรือ เท่ากับ 0.7 ได้ค่าความเช่ือม่ัน 

เท่ากับ 0.98  

 8. นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือม่ันไป

ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  
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2. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 205 คน 

ครบตามจำนวนคิดเป็นร้อยละ 100 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และนำผลท่ีได้จากการรวบรวมมาบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

 1. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ด้วยการแจก

แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 2. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของครูผู้สอนและความคิดเห็นครูผู้สอนท่ีมีต่อ

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ

สถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต10 วิเคราะห์โดยการ

หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ีย เป็น 5 ระดับ                       

ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981: 190) กำหนดดังน้ี 
 

     4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

     3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ มาก 

     2.50 - 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง 

     1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อย 

     1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นกับความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร                       

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต10 จำแนกตามเพศและประสบการณ์การทำงาน โดยการ

ใช้ทดสอบค่าที (t-test)  

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นครูผู้สอนในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 10 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 205 คน ได้แก่ ครูผู้สอนจำแนกตามเพศหญิง จำนวน 

149 คน คิดเป็นร้อยละ 72.68 เพศชาย จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 27.32 ประสบการณ์ทำงาน

มากกว่า 10 ปีข้ึนไป จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 56.59 และประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 

89 คน คิดเป็นร้อยละ 43.41 
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2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน 

การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังน้ี  

   2.1 ด้านการบริหารและการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียง

ตามลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แต่งต้ังมอบหมายงานให้ครูบุคลากรรับผิดชอบ

แผนงานโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุน การปฏิรูปการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อมีค่าเฉล่ีย

ลำดับต่ำสุด คือ มีความรู้ ความสามารถวินิจฉัยส่ังการในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ถูกต้องเหมาะสม และการจัด

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม 

   2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับสูงสุด คือ จัดบรรยากาศในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างสม่ำเสมอ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับต่ำสุด คือ ส่งเสริม

สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้ใช้บริการด้านการแนะแนวได้อย่างท่ัวถึง  

   2.3 ด้านการนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจาก

มากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับสูงสุด คือ จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู

บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับต่ำสุดเท่ากันมี 2 ข้อ คือ ส่งเสริมสนับสนุน

ให้ครูบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศภายในได้อย่างมีระบบต่อเน่ือง และจัดกิจกรรม

ส่งเสริมสนับสนุนการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ครูเก่ียวกับการพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญได้อย่างต่อเน่ือง 

   2.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับสูงสุด คือ จัดให้มีการประชุมอบรมให้ความรู้ความ

เข้าใจแก่ครูบุคลากรเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป การเรียนท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียลำดับต่ำสุด คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการวัด

และประเมินผลได้อย่างเหมาะสม  

3. เม่ือเปรียบความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยรวมและรายด้าน จำแนกตาม 

   3.1 เพศชาย เพศหญิง พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้าน ครูผู้สอนท่ีมี

เพศแตกต่างกันท้ังสองกลุ่ม มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุน 

การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ในด้าน 

การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน และด้าน 

การวัดและการประเมินผล ครูผู้สอนท่ีมีเพศแตกต่างกันท้ังสองกลุ่ม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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   3.2 ประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 10 ปี และมากกว่า 10 ปีข้ึนไป พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

แต่เม่ือพิจารณารายด้าน ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันท้ังสองกลุ่ม มีความคิดเห็น 

ต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  

ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน และด้านการวัดและการประเมินผล ครูผู้สอนท่ีมี

ประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันท้ังสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับ

จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านนิเทศภายใน ด้านการวัดและประเมินผลและ

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  ซ่ึงจะเป็นส่วนสำคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ,2555: 3) นำไปสู่

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้

นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตท่ีสอดรับกับสภาพ

ปัจจุบันในสังคมโลก ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญมากในการบริหารงานวิชาการเพ่ือส่งเสริม 

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และสอดคล้องกับภัทรนิชา สุดตาชาติ (2559: 58-62) ได้ศึกษาเก่ียวกับบทบาทของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่าการแสดงความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตคลองสามวาท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก และสอดคล้องกับพรรษมน พนิทฺสมติ (2560) ได้ทำวิจัยผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานด้าน 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานีมีระดับ 

การบริหารงานวิชาการเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้านส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

และชุมชน มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 

2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา สังกัดในจังหวัด
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สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์

ทำงาน 

   2.1 การเปรียบเทียบด้านเพศ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 สอดคล้องกับสมมิฐานท่ีต้ังไว้ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการบริหารและการจัดการของ

ครูผู้สอนท่ีมีเพศแตกต่างกันท้ังสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหาร

สถานศึกษาต้องศึกษาทำความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างถ่องแท้ คอยส่งเสริม

สนับสนุนทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้มีทักษะการประสานงาน  

ประชุมช้ีแจง  สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน  โดยวิธีการประชุมสัมมนา  

ประสานงาน  เป็นต้น ตลอดจนถึงการศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของสถานศึกษา  

ชุมชน  และทบทวนแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงานประจำปี  ซ่ึงจะเป็นส่วนสำคัญในการสรุปผล รวบรวม

ปัญหา ข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  ซ่ึงสอดคล้องกับ 

เบญจวรรณ ช่อชู (2560: 13-14) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียนวิชูทิศสำนักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร  จำแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมและ

รายด้าน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

   2.2 การเปรียบเทียบด้านประสบการณ์ทำงาน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณา

รายด้าน ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันท้ังสองกลุ่ม มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านการนิเทศภายใน และด้านการวัดและการประเมินผล ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน 

ท้ังสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  ผู้ศึกษามีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

             1.1 ผู้บริหารควรให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรการเรียนกานสอนในการปฏิรูป 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มากข้ึน 

              1.2 ผู้บริหารควรให้มีการจัดเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีมาปรับเปล่ียน การจัดเรียน 

การสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มากข้ึน 
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2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพต่างกันโดยศึกษา 

ในเชิงลึก 

    2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาท่ีมีขนาด

แตกต่างกัน 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของ

ครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน

โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสตรีในจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2563 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 182 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

สตรีในจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

จำนวน 217 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลาก โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบทีแบบอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีความคิดริเร่ิม และด้านการโน้ม

น้าวจิตใจมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด และ 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี พบว่า 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ และอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ส่วนระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษาสตรี 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the leadership of female 

administrators according to the opinions of teachers under the Nakhonpathom Primary 

Educational Service, area Office 1 and 2) to compare the leadership of female 

administrators according to the opinions of Teachers under Nakhonpathom Primary 

Educational Service Area Office 1 classified by sex, age and education level. The 

population is 182 people from the primary education teacher in the primary school 

teaching operations in Nakhon Pathom Province for the academic year 2020 under the 

Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, totaling 182 people and the 

sample of 217 primary school teaching laboratory teachers with female administrators in 

Nakhon Pathom Province for the academic year 2020 under the Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area Office 1, using a random sampling method. Simple (Simple 

Random Sampling) by drawing lottery. By using questionnaires to collect data the statistics 

used for data analysis were Frequency distribution, Percentage, Average, Standard 

deviation, Independent t-test, and F-test. 

 The results of the study were as follows: 1) The leadership of the women 

academy administrators according to the opinions of the teachers under the 

Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1 was at a high level. In each 

aspect, it was found that respect was the highest average, followed by initiative and 2) 

The results of the comparison of the leadership of the women academy administrators 

found that the leadership of the women academy administrators according to the 

teachers' opinions under the jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office 1, classified by sex and age were significantly different at 0.05 level while the 

educational level was not different. 

 

Keywords: Leadership, Female Administrator 

 

 

บทนำ   

 ศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง คือ ความเป็นจริงของสังคมใหม่ท่ีมี

ปัญหาท้าทายสำหรับผู้บริหาร (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 70-75) กล่าวถึงโมเดลภาวะผู้นำทางการศึกษา 

(Educational Leadership Model) ซ่ึ งเป็นโมเดลท่ีกล่าวถึงเร่ืองของ คุณภาพ (qualities) ความรู้ 
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(knowledge) และทักษะ (skills) ของผู้นำทางการศึกษา พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องนำ

สถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษท่ี21 และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองใน

ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 1) ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน 2) ริเร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล 

3) สำรวจและสนับสนุนการใช้ ICT และ E – Learning 4) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 5) สร้าง

เครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และความสำเร็จ และ 6) พัฒนาคนอ่ืนให้เป็นผู้นำ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี

ได้รับการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำท่ีเหมาะสมส่งผลให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนในด้านการบริหารงาน

วิชาการ งานบริหารบุคคลงานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ

กระจายอำนาจ และยังส่งผลต่อความสามารถในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือและการสนับสนุนงานวิชาการการแก่ชุมชน (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560) 

ผู้นำ คือ บุคคลท่ีสามารถชักจูงหรือช้ีนำบุคคลอ่ืน ให้ปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความสามารถท่ีจะทำให้องค์กรดำเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุ

เป้าหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศนคติและการกระทำของผู้อ่ืน ซ่ึงผู้นำในอดีตท่ีผ่านมาน้ัน มีท้ังผู้นำท่ี

เป็นบุรุษและผู้นำท่ีเป็นสตรี แต่ด้วยสภาพสังคมไทยในอดีตมีค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีจำกัดบทบาทสตรีไทย 

ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้นำของสตรีในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองหรือด้านอ่ืน ๆ สังคม

มักไม่ยอมรับความสามารถของสตรีในบทบาทผู้นำ โดยเห็นว่าสตรีเป็นเพศท่ีอ่อนแอ มีค่านิยมในเร่ืองความ

สวยงาม ประกอบกับสรีระทางร่างกาย ทำให้สตรีมีข้อจำกัดในด้านบทบาท อันเป็นผลทำให้มีสถานภาพ

ด้อยกว่าเพศชายในทุก ๆ ด้านและเห็นว่าสตรีควรมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอยู่เพียงในบ้าน ทำหน้าท่ี

ดูแลครอบครัว ส่ังสอนบุตรหลานเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันสภาพสังคมได้เปล่ียนไป ประกอบกับสตรีในปัจจุบันมี

การศึกษามากข้ึน สังคมจึงเปิดโอกาสให้สตรีได้พัฒนาตนเอง จนทำให้สตรีได้มีบทบาทในสังคมและเป็นส่วน

สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ (พสุ เดชะรินทร์, 2555: 1) ซ่ึง ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2537: 36 อ้างถึงใน 

ขวัญทอง ฉ่าเฉ่ือย และนิคม นาคอ้าย, 2559: 379)  กล่าวไว้ว่าข้าราชการสตรีมักจะไม่ได้รับความก้าวหน้า

หรือโอกาสในการบริหารเพราะข้ึนอยู่กับทัศนคติของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ต้ังแต่ระดับอธิบดี ปลัด 

กระทรวง รัฐมนตรี โดยผู้ปฏิบัติควรใช้คุณธรรมซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและความสามารถมา

ใช้ในการพิจารณาจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการสตรีในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนเพ่ือแก้ไขดุลยพินิจของ

ผู้บังคับบัญชา   ในการเลือกปฏิบัติเพราะการพัฒนาประเทศต้องอาศัยศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงสตรี

ยังถูกมองข้ามอยู่ค่อนข้างมาก ผู้นำสตรีจึงต้องมีความสามารถอย่างเด่นชัดและต้องต่อสู้กับอุปสรรค

ตลอดเวลา ในเร่ืองทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือนร่วมงานหรือแม้แต่สตรีด้วยกันเองท่ีมักคาดว่าจะไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีเท่าเทียมกับเพศชายเพราะสภาพสรีระ ความพร้อมและเง่ือนไขในชีวิตของสตรี 

นอกจากน้ี ยังปรากฏอีกว่า มีผู้นำสตรีอีกเป็นจำนวนมากท่ีมีลักษณะไม่เหมาะสมในการเป็นผู้นำ คือ ไม่มี

ความสามารถในการตัดสินใจ ไม่กล้าเส่ียงและไม่มีความเช่ือม่ันในตนเองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี) พบว่า มีข้อ

ร้องเรียนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาบุรุษและสตรีท่ีแตกต่างกัน การศึกษางานวิจัย แสดงถึง
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ปัญหาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาหญิง ท่ีอาจไม่ได้รับการยอมรับจากท้ังครู บุคลากรหรือกระท่ัง

ผู้ปกครองนักเรียน ผนวกกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีจำนวนผู้บริหาร

สถานศึกษาสตรีเพ่ิมมากข้ึน ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาสตรี มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการภายในของ

องค์กรและเกิดข้อเปรียบเทียบในเร่ืองของความแตกต่างในด้านของการบริหารงานและในด้านของการดูแล

เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาบุรุษกับผู้บริหารสถานศึกษาสตรี (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2564) 

จากการศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสตรีท่ีมีผลต่อการบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบริหารจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสตรีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาพัฒนาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้อมูลท่ัวไป 

1.  เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2.  อาย ุ

2.1 น้อยกว่า 35 ป ี 

2.2 35 - 45 ป ี

2.3 มากกว่า 45 ปีข้ึนไป   

3.  ระดับการศึกษา 

3.1 ปริญญาตร ี

3.2 ปริญญาโท 

3.3 ปริญญาเอก 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตาม

ความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามแนวคิด

ของกริฟฟิทส ์(Griffiths, 1956: 243-253 อ้างถึงใน 

บงกชกร เกิดสมบูรณ์, 2558: 36) 7 ด้าน 

1. การมีความคิดริเริ่ม 

2. การรู้จักปรับปรุงแก้ไข 

3. การยอมรับนับถือ 

4. การให้ความช่วยเหลือ 

5. การโน้มน้าวจิตใจ 

6. การประสานงาน 

7. การเข้าสังคม 
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การดำเนินการวิจัย 

การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการมีความคิดริเร่ิม 2) ด้านการ

รู้จักปรับปรุงแก้ไข 3) ด้านการยอมรับนับถือ 4) ด้านการให้ความช่วยเหลือ 5) ด้านการโน้มน้าวจิตใจ  

6) ด้านการประสานงาน และ 7) ด้านการเข้าสังคม ผู้วิจัยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นสตรีในจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 จำนวน 482 คน โดยเทียบจากตารางสำเร็จรูปของ เครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1986, p. 345 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 199) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 217 คน 

จากน้ันใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีผ่านการตรวจสอบว่ามีความตรงเชิงเน้ือหา

มากกว่า 0.67 ทุกข้อ และมีความเช่ือม่ันท่ีระดับ 0.78 สามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้รับ

แบบสอบถามกลับมา จำนวน 217 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามน้ันใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีท่ีมีผลต่อการบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 

ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

สตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตาม

เพศ อายุ และระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ค่าที แบบอิสระต่อกัน (Independent t-test) และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA: F-test) 
 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ผลการวิจัยดังน้ี 

1. ข้อมูลท่ัวไปของข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นสตรีในจังหวัดนครปฐม พบว่า ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นสตรีในจังหวัดนครปฐม เขต 1 จำนวน 217 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 131 คน  

คิดเป็นร้อยละ 60.37 และเพศชาย จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 39.63 สำหรับอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ 

มีอายุน้อยกว่า 35 ปี จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 35 - 45 ปี จำนวน 

83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และอายุ 45 ปีข้ึนไป จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05 และระดับ

การศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 รองลงมา คือ 

ปริญญาโท จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 30.42 และปริญญาเอก จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.84  

ตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหารสถานศึกษา 

               เป็นสตรีในจังหวัดนครปฐม 
 

ข้อมูลท่ัวไปของครู จำนวน  ร้อยละ 

เพศ  

ชาย 

 

86 

 

39.63 

 หญิง 131 60.37 

อายุ 

 

 

น้อยกว่า 35 ปี 

 

97 

 

44.70 

 ระหว่าง 35 – 45 ปี 83 33.25 

 มากกว่า 45 ปีข้ึนไป 37 17.05 

ระดับการศึกษา  

ปริญญาตรี 

147 67.74 

 ปริญญาโท 66 30.42 

 ปริญญาเอก 4 1.84 

รวม 217 100.00 

 

2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x# = 4.28, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉล่ียสูงสุด (x# = 4.33, S.D.= 0.52) รองลงมาคือ ด้านการมี

ความคิดริเร่ิม (x# = 4.33, S.D. = 0.51) และด้านการโน้มน้าวจิตใจมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x# = 4.20, S.D.= 

0.59) ตามลำดับ ตามตารางท่ี 2        

 

ตารางท่ี 2  ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม 
 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี 
ระดับภาวะผู้นำ 

𝐱# S.D. แปลผล 

1. ด้านการมีความคิดริเร่ิม 4.33 0.51 มาก 

2. ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข 4.28 0.50 มาก 

3. ด้านการยอมรับนับถือ 4.36 0.49 มาก 

4. ด้านการให้ความช่วยเหลือ 4.26 0.53 มาก 

5. ด้านการโน้มน้าวจิตใจ 4.20 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี 
ระดับภาวะผู้นำ 

𝐱# S.D. แปลผล 

6. ด้านการประสานงาน 4.23 0.58 มาก 

7. ด้านการเข้าสังคม 4.31 0.46 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.28 0.52 มาก 

 

3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ และอายุ โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ตามตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัด 

   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี t F p 

เพศ 3.91 - 0.000* 

อายุ - 5.22 0.006* 

ระดับการศึกษา - 0.40 0.070 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีความคิดริเร่ิม และด้านการโน้มน้าวจิตใจ 

มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นท่ียอมรับนับถือของบุคคลท่ัวไป ให้ความสำคัญและให้เกียรติกับครูและ

บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน โดยยอมรับฟังความคิดและเหตุผล มีความน่าเช่ือถือ ประพฤติปฏิบัติตนดี

อย่างเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวได้เหมาะสม แสดงตัวเป็นมิตรยกย่องชมเชยครูท่ีปฏิบัติงานดีและประสบ

ความสำเร็จในงานท่ีเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของครูและบุคลากรในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ปาริชาติ ชูปฏิบัติ (2554: 87) ท่ีได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของ
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ครูในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอดิลัน กือซา (2555: 44) ศึกษาภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัด

ปัตตานี พบว่า ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการเข้าสังคม 

รองลงมาคือ ด้านการประสานงาน และสอดคล้องกับสุวิมล โตป่ินใจ (2556: 47) ศึกษาภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 2 อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน ค่าเฉล่ียเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการเข้าสังคม ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน

การมีความคิดริเร่ิม ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข ด้านการประสานงาน ด้านการให้ความช่วยเหลือและด้าน

การโน้มน้าวจิตใจ 

 2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสมลักษณ์ รูปเชิด (2554: 65) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหาร

โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2 โดยจำแนกตามเพศ โดยรวมน้ันมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยาพร กันดิษฐ์ 

(2556: 97) ศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงผู้บริหารสตรีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงผู้บริหารสตรีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยจำแนกตามเพศของครู โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามอายุ โดยภาพรวม 2แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพร โลกานิตย์ (2560: 161 - 171) ศึกษาภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน มีภาวะผู้นำด้านมุ่งงานแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสักรินทร์ ทองศรี (2557: 79) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี 

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สถานศึกษาสตรีในโรงเรียน สังกัดสำนักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำแนกตามวุฒิ

การศึกษาโดยรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพร โลกานิตย์  
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(2560: 161-171) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีวุฒิการศึกษา

ต่างกันมีภาวะผู้นำในทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะรายด้านดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

     1.1 ด้านการมีความคิดริเร่ิม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมคิด มีส่วนร่วมใน 

การวางแผน การจัดกิจกรรมของโรงเรียน  

     1.2 ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข  ผู้บ ริหารควรวิเคราะห์ความสามารถของบุคลากร 

เพ่ือการจัดการบริหารคนให้เหมาะสม สร้างทีมงานให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับงาน ยอมรับแนวคิดจากบุคคล

รอบข้างหรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถช่วยในการแก้ปัญหาของ

โรงเรียน 

     1.3 ด้านการยอมรับนับถือ ผู้บริหารควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สนับสนุนความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ของครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือปัญหาหรือก่อนการดำเนินงาน  

มีการมอบหมายงานให้ตามความรู้ความสามารถ ยกย่องชมเชยให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานท่ีปฏิบัติงานดี  

     1.4 ด้านการให้ความช่วยเหลือ ผู้บริหารควรมีการวางแผนในการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน  

มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานสม่ำเสมอ มีการแสดงความจริงใจในการให้

ความช่วยเหลือครู 

     1.5 ด้านการโน้มน้าวจิตใจ ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะเก่ียวกับการใช้ภาษาให้มีความสามารถ 

ในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ สามารถพูดจาไกล่เกล่ียเม่ือมีกรณีพิพาทระหว่างกลุ่ม

บุคลากรในโรงเรียน 

     1.6 ด้านการประสานงาน ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและ 

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมเย่ียมบ้าน ประชุมผู้ปกครอง 

เพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

     1.7 ด้านการเข้าสังคม ผู้บริหารควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

รมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน ๆ มีการทาทะเบียน และมอบหมายการประสานงาน โดยผู้บริหาร

เป็นผู้แนะนำและช่วยประสานงานในการติดต่อการดำเนินการต่าง ๆ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

     2.1 การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

สตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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     2.2 การศึกษาคร้ังต่อไปควรทำการศึกษาปัญหา และอุปสรรคการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

     2.3 ควรทำการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตาม 

ความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชุมพร ใน 5 ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง การพัฒนา

ทักษะการทำงานกลุ่ม การพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

จำแนกตามขนาดสถานศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนวิทยาลัย

สารพัดช่างชุมพร จำนวน 278 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .98  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แบบทางเดียว   

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน จำแนกตามขนาดวิทยาลัย พบว่า ครูผู้สอนท้ังในวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน และ

วิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้าน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนซ่ึงพบว่าครูผู้สอนวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน มีความคิดเห็น

ว่าผู้บริหารมีการนิเทศภายในวิทยาลัยมากกว่าครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาตามประสบการณ์การปฏิบัติการสอน พบว่า ครูผู้สอน 

ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติการสอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การนิเทศภายใน, วิทยาลัยสารพัดช่าง 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and compare the internal supervision 

of chumphon polytechnic colleges, Chumphon in 5 areas; which were the direct 

assistance to teachers, group-work skills development, professional development, 

curriculum development, and classroom action research, classified by college size and 

teaching experience. The samples of this research consisted of 278 teachers who had 

worked at Chumphon Polytechnic colleges. The instrument used for data collection was a 

5-rating scale questionnaire with the alpha reliability of .98. The statistics used in the data 

analyses were percentage, means, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA. 

 The research results were revealed as follows: (1) the internal supervision of 

chumphon polytechnic colleges were at the high level in all aspects; (2) The comparison 

of the internal supervision of the administrators according to Chumphon Polytechnic 

College, classified by the college size was found that teach in colleges with no more than 

1,500 students and colleges with more than 1,500 students had no different opinions. 

Except for the aspect of classroom action research, found that college teachers with more 

than 1,500 students thought that administrators had supervision more than 1,500 students 

with statistical significance at the level of .05. When considering according to teaching 

experience, it was found that teachers with different teaching experience had no 

difference opinions in overall in Overall and each aspect.  

 

Keywords: Internal Supervision, Chomphon Polytechnic College 

 

บทนำ   

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ สามารถจัดโดยสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นับเป็นองค์กรท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนในทุกสังคม จัดต้ังข้ึนเพ่ือทำหน้าท่ีจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ

สถานศึกษาน้ัน ๆ แสดงให้เห็นว่าการได้รับการนิเทศของครูมีความเก่ียวข้องและส่งผลต่อคุณภาพของ

ผู้เรียนผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็คือ ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากร 

ในสถานศึกษา ซ่ึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียน 

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางหรือวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย การนิเทศเป็นวิธีการหน่ึงของ 

การพัฒนาซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา เพราะภารกิจ 

ต่าง ๆ ของสถานศึกษาจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ได้หรือไม่น้ัน ข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถ

และความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโดยผ่านการนิเทศ
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การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการ

เรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานท่ี

กำหนดไว้ซ่ึงสถานศึกษาจะมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ทำหน้าท่ีกำกับ ดูแล ควบคุมและจัดการให้

สถานศึกษาดำเนินการ และทุ่มเทความพยายามในการดำเนินงานท้ังปวงของสถานศึกษา และมีครูผู้สอน

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กหรือเยาวชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลตาม

ภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าวน้ัน  

โดยหลักการศึกษาหรือหลักศึกษาศาสตร์แล้ว มิได้เป็นเร่ืองยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างไร หากสถานศึกษา

ได้ใช้หลักสูตรเป็นเคร่ืองกำกับความคิดในการทำงาน และใช้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของ

สถานศึกษา เป้าหมายท่ีสำคัญประการหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง คือ คุณภาพของ

ผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนทุกระดับประเภทการศึกษาต้องมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน แต่การท่ีคุณภาพของ

ผู้เรียนจะสูงข้ึนหรือไม่น้ัน ปัจจัยสำคัญประการหน่ึงย่อมมาจากครูผู้สอน ซ่ึงเป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้แก่

ผู้เรียนโดยตรง แต่จากผลการวิจัยสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนมีอยู่หลาย

ประการ ซ่ึงเม่ือพิจารณาสภาพและปัญหาด้านครู พบว่า ปัญหาท่ีสำคัญประการหน่ึง คือ ครูขาดการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา แนวทางการแก้ปัญหา คือ ควรจัดระบบการนิเทศการศึกษาให้ครูได้รับ

การนิเทศจากศึกษานิเทศก์เฉพาะวิชา และจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพด้าน

การสอนของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังมีระบบติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครู 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 ในการวิจัยคร้ังน้ี กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาการนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชุมพร 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชุมพร 

จำแนกตามขนาดวิทยาลัย ประสบการณ์การปฏิบัติการสอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ขนาดวิทยาลัย 

 การนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่าง 

 

- การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 

- การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม 

- การพัฒนาทางวิชาชีพ 

- การพัฒนาหลักสูตร 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

- มีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน  

- มีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน 
 

 

ประสบการณ์การปฏิบัติการสอน  

- 1-5 ปี  

- 6-10 ปี  

- มากกว่า 10 ปี  

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูของวิทยาลัยสารพัดช่างของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัด

ชุมพร จำนวน 1,000 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

จังหวัดชุมพร ในภาคเรียนท่ี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 278 คน ซ่ึงได้มาโดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของ Krejcie; & Morgan (1970: 608) ทำการสุ่มตัวอย่างโดยกำหนดสัดส่วนของจำนวนครูผู้สอน

ในแต่ละวิทยาลัยต่อจำนวนครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชุมพรท้ังหมด 

จากน้ันจึงทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ตัวแปรต้น  

   1.1 ขนาดวิทยาลัย ได้แก่ 

        1.1.1 มีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน 

        1.1.2 มีนักเรียนมากกว่า 1,500 คนข้ึนไป 
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   1.2 ประสบการณ์ด้านการสอน ได้แก่ 

        1.2.1 1-5 ปี 

        1.2.2 6-10 ปี 

        1.2.3 มากกว่า 10 ปี 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างของผู้บริหาร ประกอบด้วย 

   2.1 การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 

   2.2 การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม 

   2.3 การพัฒนาทางวิชาชีพ 

   2.4 การพัฒนาหลักสูตร 

   2.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็นขนาด

วิทยาลัย และประสบการณ์การปฏิบัติการสอน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างของ

ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชุมพร 5 ด้าน ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง การพัฒนา

ทักษะการทำงานกลุ่ม การพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จำนวน 50 ข้อ 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองตามวิธีการและข้ันตอน ดังน้ี 

1. ติดต่อประสานกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอหนังสือในการขอความ

อนุเคราะห์ขอเก็บข้อมูลจากครูผู้สอนในวิทยาลัย 

2. นำแบบสอบถามพร้อมหนังสือจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปถึง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพรท้ัง 6 แห่งในจังหวัดชุมพร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ขอเก็บ

ข้อมูลจากครูผู้สอนในวิทยาลัย 

3. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเอง กำหนดเวลา 

รับคืนใน 2 สัปดาห์ โดยได้รับคืนเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จำนวน 278 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยหาค่าสถิติ ดังน้ี 
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การจัดกระทำข้อมูล 

1. ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาท้ังหมด จำนวน 278 

ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เพ่ือนำไปใช้ในการวิเคราะห์ พบว่ามีความสมบูรณ์สามารถใช้วิเคราะห์ได้ 

ทุกฉบับ 

2. เฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ทำการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ดังน้ี 

ถ้าตอบลงในช่อง  “น้อยท่ีสุด”  ให้  1  คะแนน 

ถ้าตอบลงในช่อง  “น้อย”  ให้  2  คะแนน 

ถ้าตอบลงในช่อง  “ปานกลาง”  ให้  3  คะแนน 

ถ้าตอบลงในช่อง  “มาก”  ให้  4  คะแนน 

ถ้าตอบลงในช่อง  “มากท่ีสุด”  ให้  5  คะแนน 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

ตอนท่ี 2 การนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชุมพร  

โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean: x#) 

2.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

2.4 การหาค่า t-test 

           2.5 การหาค่า F-test 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์การนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน วิทยาลัย

สารพัดช่างจังหวัดชุมพร พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน ท้ังด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม  

ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

   1.1 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง พบว่า พบว่าการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหาร

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับเป็นมากเป็นส่วนใหญ่  ส่วนข้อท่ี 6 มีการให้ความรู้และคำแนะนำเก่ียวกับการสร้าง

ส่ือการเรียนรู้ และข้อท่ี 10 มีการให้คำปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีครูมีปัญหาคับข้องใจไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงาน

หรือเร่ืองส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง  



127 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

   1.2 ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติ 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อท่ี 10 มีการช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างครูท่ีเกิดข้ึนในขณะทำงาน  

อยู่ในระดับปานกลาง  

   1.3 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

   1.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า พบว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนข้อท่ี 9 คือ มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความต้องการในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และข้อท่ี 10 คือ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วม อยู่ใน

ระดับปานกลาง  

   1.5 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน พบว่า พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

2. ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร ตามตัวแปรอิสระ ได้ผลดังน้ี 

   2.1 การเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชุมพร 

ตามขนาด พบว่า ครูผู้สอนในวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน และวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 

1,500 คน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใน 4 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง  

ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ และด้านการพัฒนาหลักสูตร แต่ในด้าน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

   2 .2  การนิ เทศภายใน วิทยาลัยสารพัด ช่างของผู้บ ริหารสถาน ศึกษาจังห วัด ชุมพร  

ตามประสบการณ์การปฏิบัติการสอน ผลการเปรียบเทียบ ประสบการณ์การปฏิบัติการสอน พบว่า 

ครูผู้สอนท้ังครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติการสอน 1-5 ปี 6-10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน  

   2.3 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร ตามตัวแปรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใน 4 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะ

การทำงานกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ยกเว้นด้าน 

การพัฒนาหลักสูตร โดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศ

ภายในวิทยาลัยมากกว่าครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการนิเทศภายในวิทยาลัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอน

วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและอภิปราย ผลจากข้อค้นพบท่ีได้จาก

การวิจัย ดังน้ี 
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1. การนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน วิทยาลัยสารพัดช่าง

จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

   1.1 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติใน

ระดับมากทุกรายการ ยกเว้นรายการท่ี 6 คือ มีการให้ความรู้และคำแนะนำเก่ียวกับการสร้างส่ือการเรียนรู้ 

และรายการท่ี 10 คือ มีการให้คำปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีครูมีปัญหาคับข้องใจไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานหรือ

เร่ืองส่วนตัว โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

   1.2 ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติใน

ระดับมากทุกรายการ ยกเว้นข้อท่ี 10 คือ มีการช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างครูท่ีเกิดข้ึนในขณะ

ทำงาน โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

   1.3 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมากทุก

รายการ โดยเฉพาะในรายการท่ี 5 คือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

ตามความต้องการและความสนใจ และข้อท่ี 10 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้มีวิทยฐานะหรือเล่ือน

วิทยฐานะ ซ่ึงครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารปฏิบัติอยู่ในระดับเฉล่ียท่ีมากกว่ารายการอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 

ท้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันกับ

การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 

   1.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมากทุก

รายการ ยกเว้นรายการท่ี 9 คือ มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความ

ต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และข้อท่ี 10 คือ มีการเปิดโอกาส 

ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วม โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

ท้ังน้ีน่าจะเน่ืองมาจากผู้บริหารยังเน้นการพัฒนาหลักสูตรท่ีข้ึนอยู่กับครูผู้สอนเป็นหลักเพราะครูเป็นผู้ท่ีมี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและคลุกคลีอยู่กับหลักสูตรโดยตลอดอยู่แล้วทำให้ขาดมุมมอง 

ข้อคิดเห็น และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

   1.5 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติใน

ระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะในข้อท่ี 7 คือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ทำวิจัยในช้ันเรียนอย่าง

สม่ำเสมอ ซ่ึงครูมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารปฏิบัติอยู่ในระดับเฉล่ียท่ีมากกว่ารายการอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 

แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารในปัจจุบันให้ความสนใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการทำ

วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน

อย่างสม่ำเสมอ  

 2. การเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน วิทยาลัย

สารพัดช่างจังหวัดชุมพร ตามตัวแปรขนาดวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่

เกิน 1,500 คน และวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใน 4 ด้านแรก 

ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ  
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และด้านการพัฒนาหลักสูตร ส่วนด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูผู้สอนในวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน มีความคิดเห็นว่า

ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในวิทยาลัยด้านน้ีมากกว่าครูผู้สอนในวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 

คน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากความพร้อมในด้านบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการทำการวิจัยของวิทยาลัย

ท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน มีมากกว่าวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน จึงทำให้ผู้บริหารใน

วิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนมากกว่าวิทยาลัย 

ท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน 

3. การเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน วิทยาลัย

สารพัดช่างจังหวัดชุมพร ตามตัวแปรประสบการณ์การปฏิบัติการสอน ได้แก่ 1-5 ปี 6-10 ปี และมากกว่า 

10 ปี ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนท้ังครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติการสอน 1-5 ปี 6-10 ปี และมากกว่า 

10 ปี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

4. การเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน วิทยาลัย

สารพัดช่างจังหวัดชุมพร ตามตัวแปรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใน 4 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนา

ทักษะการทำงานกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ยกเว้นด้าน

การพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในวิทยาลัยมากกว่าครูใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ท้ังน้ี

อาจเน่ืองมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความหลากหลายในเร่ืองของเน้ือหา

สาระวิชา ทำให้ผู้บริหารซ่ึงอาจมีความรู้จำกัดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทำการนิเทศได้น้อย เช่นเดียวกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีผู้บริหารส่วนใหญ่ยังมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศในระดับพอใช้

เท่าน้ันทำให้การนิเทศเป็นไปได้น้อยเช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย แบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยคร้ังต่อไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. จากผลการวิจัยในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยใน

การตัดสินใจและวางแผนในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับส่ือการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

2. จากผลการวิจัยในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ผู้มีอำนาจเก่ียวข้องกับการจัด

การศึกษาในทุกฝ่ายทุกระดับสามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยในการพิจารณาภาระงานของผู้บริหารและของ

ครูผู้สอน เพ่ือลดงานท่ีซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นลง หรืออาจมีการแบ่งงานและกระจายอำนาจออกไปสู่บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหารและครูได้มีเวลามีโอกาสพบปะพูดคุยกันมากข้ึน 
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3. จากผลการวิจัยในด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยใน

การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนภายในวิทยาลัย ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับครู  

4. จากผลการวิจัยในด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยในการวางแผน

พัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยในโอกาสต่อไป โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้มากข้ึน 

5. จากผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารความคิดเห็นของครูผู้สอนจำแนก

ตามขนาดวิทยาลัย ผู้บริหารวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน สามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยในการวางแผน

พัฒนาทักษะการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนแก่ครูในวิทยาลัย พร้อมท้ังให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 

และกระตุ้นให้ครูตระหนักและเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

6. จากผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน

จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยในการวางแผนการนิเทศครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เหมาะสม  

โดยอาจกระจายอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้นิเทศโดยตรง หรืออาจให้ครูท่ีมีความชำนาญ

เฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ เป็นผู้นิเทศ ส่วนผู้บริหารอาจเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ก็ได้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบ

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  ประชากรประกอบ

คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 15 เขต จำนวน  

135 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต จำนวน 103 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ได้แก่ (1) ศึกษา

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

รายงานการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต  กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัด
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สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ อายุ 

และระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) To study participation of school board in 

the administration of Informal and Nonformal of Educational Administration’s Committee 

Center at district level, Northern Krungthon and Southern Krungthon District, under the 

Office of Informal and Nonformal Educational Bangkok. 2) To compare the participation of 

the Educational Administration’s Committee Center at district level of Non-formal and 

Informal Educational Center Bangkok under the Office of Non-formal and Informal 

Education Bangkok classified by gender, age and education level. Research methodology 

was a survey research. The population, totaling 191 persons, included school board in the 

administration of Informal and Nonformal of Educational Administration’s Committee 

Center. Sample, totaling 135 persons, obtained via stratified random sampling technique 

comprised of school board in the administration of Informal and Nonformal of  

Educational Administration’s Committee Center. Research procedure consist of 4 steps: (1) 

study 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. 

 Major Finding: 1) The participation of school board in the administration of 

Informal and Nonformal of Educational Administration’s Committee Center at district level 

was at high level in overall. (2). A comparison of the participation results of school board 

in the administration of Informal and Nonformal of Educational Administration’s 

Committee Center at district level, classified by gender, age and education level had not 

difference in overall. 
 

Keywords: Participation of School Board 
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บทนำ   

 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถเต็มศักยภาพ 

มีการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังสติปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้ในการจะ

สร้างสรรค์และพัฒนาคนท้ังในแง่ความรู้ ความคิด ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถดำรงชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถตอบสนองทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้ 

การศึกษามีความสำคัญ ย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคโลกาภิ วัฒน์ ท่ีโลกมี 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนในชาติจำเป็นต้องได้รับการศึกษาอย่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้มี

การพัฒนาท่ีสมดุล พร้อมกับการเสริมสร้างศักยภาพของคนท้ังในด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ให้มี

สุขภาพแข็งแรง มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการประกอบอาชีพ พร้อมท้ังสามารถปรับตัวให้ทันต่อ

กระแสการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมและการปกครอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 ได้ดำเนินการต่อเน่ืองจากจะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ท่ีจะสามารถต่อยอดในระยะต่อไป

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ 

ข้อท่ี 2 ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสำหรับคนไทย พัฒนาคน

ให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อ

สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมี

คุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม นอกจากน้ัน ยังต้องการให้การศึกษาเป็นปัจจัยนำ 

เพราะปัจจุบันเรามักมองว่าการศึกษาเป็นตัวรับ ท่ีการศึกษาเป็นเพียง “สอดรับ สอดคล้องสนองตอบ”  

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และมีคุณภาพชีวิตท่ี

เหมาะสมต่อสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน จึงเป็นบทบาทอันสำคัญของกระบวนการทางการศึกษาท่ี

จะต้องจัดและพัฒนาประชาชนในชาติให้มีคุณค่าและคุณภาพอันเหมาะสม ครูจึงมีความสำคัญอย่างย่ิงใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะท่ีเป็นผู้จัดประสบการณ์และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ครูจึงต้องมี

คุณสมบัติเฉพาะ มีความรู้ความสามารถสูง มีการพัฒนาตนเองและต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะผู้บริหาร

จะต้องจัดการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยเลือกกระบวนการและกิจกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประชากรของชาติต่อไป 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2550: 1-2) 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับกันของ

ผู้ปฏิบัติงาน คือ การศึกษาท่ีจัดในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเติมเต็มหรือชดเชยโอกาสทางการศึกษาในระบบ รวมท้ังเช่ือมโยงสานต่อโอกาสการเรียนรู้

ตลอดชีวิตกับประชาชนโดยจัดกิจกรรมการศึกษา 4 ประเภท คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนา

อาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซ่ึงมีความสอดคล้อง
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กับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศการ

บริหารการศึกษาของชาติ ปัญหาและความต้องการการพัฒนาเฉพาะพ้ืนท่ี ความเปล่ียนแปลงของสังคม 

รวมท้ังปัญหาความต้องการและความสนใจในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายท้ังระดับชุมชน กลุ่มบุคคลและ

ปัจเจกบุคคล (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 2, 2554: 25) 

 สำหรับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ของสถานศึกษาในระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธน

เหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร หวังใช้เป็นกลไกประสานพลังขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาให้มีความรู้และสมรรถนะ 

ในการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาให้ประชาชนสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได้ 

สามารถเสริมสร้างพลังทางการศึกษาและเกิดการผสานพลังขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษาสู่ประชาชน 

โดยเน้นการให้แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการ

เข้าถึงหลักประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงจะเกิดแรงผลักดันให้เกิดนโยบายการประสานงานประสานความ

ร่วมมือของภาคีเครือข่ายการศึกษาจากภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ให้มีการทำงานร่วมกันมากข้ึน 

ก่อเกิดความเข้มแข็งบนพ้ืนฐานของการยอมรับ การเข้าใจในประโยชน์ของการร่วมมือปฏิบัติงาน  

ซ่ึงเครือข่ายมีความสัมพันธ์ในการกระตุ้นและประสานงานแหล่งเรียนรู้ แหล่งความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือ

รับและส่งหรือถ่ายทอดความรู้ประเภทต่าง ๆ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเน่ือง 

 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากร สังกัดศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีจัดและส่งเสริมการบริหารการศึกษานอกระบบทุก

รูปแบบจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา

ระดับเขต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่ม

เขตกรุงธนใต้  โดยจะนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงวิธีการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย และนอกจากน้ียังเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

ท่ีอาจเป็นประโยชน์ในการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการการทำงานต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมต่อการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 2. คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมต่อการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 3. คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมต่อการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาเร่ืองน้ี ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบด้านตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของคณะกรรมการ

สถานศึกษา จำแนกตาม (1) เพศ ประกอบด้วย เพศชาย เพศหญิง  (2) อายุ ประกอบด้วย ต่ำกว่า 60 ปี 

และ 60 ปีข้ึนไป และ (3) ระดับการศึกษา ประกอบด้วย มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า และสูงกว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้วิจัยมุ่งทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน 

การบริหารสถานศึกษา โดยใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการของฟาโยล์ (Fayol, 1949: 57) ประกอบด้วย  

5 ด้าน คือ (1) การวางแผน (2) การจัดองค์กร (3) การบังคับบัญชา (4) การประสานงาน และ (5) การ

ควบคุม ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลประชากรและประเด็นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

สถานศึกษา มากำหนดเป็นกรอบแนวคิด ได้ดังน้ี 
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ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา

จำแนกตาม 

1. เพศ 

    - เพศชาย 

    - เพศหญิง 

2. อายุ 

    - ต่ำกว่า 60 ปี 

    - 60 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

    - มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า 

    - สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 การมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร 
 

1. การวางแผน 

2. การจัดองค์กร 

3. การบังคับบัญชา 

4. การประสานงาน  

5. การควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครโดยใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการของฟาโยล์ (Fayol, 1949, p.57) 

ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

15 เขต จำนวน 135 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี เพ่ือให้ได้มาซ่ึงตัวอย่างท่ีเป็นตัว

แทนท่ีดีและมีความเช่ือถือได้ ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกลุ่มธนใต้ในกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้ตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan.1970: 608) ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน  103 คน  จากน้ันใช้ วิ ธี สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  (stratified random sampling)  

โดยจำแนกคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต  

ในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 15 กลุ่มโดยเทียบสัดส่วนจากประชากรท้ังหมด 
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 ตัวแปรในการวิจัย 

   ตัวแปรในการวิจัยประกอบด้วย  

 1. ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 2. ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่ม

เขตกรุงธนใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

เป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ซ่ึงออกแบบในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

  แบบสอบถามตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 

(Likert, 1961: 74)  ดังน้ี 
 

 ระดับ 5 หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับ 4  หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก 

 ระดับ 3  หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง  

 ระดับ 2  หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อย  

 ระดับ 1  หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี  เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้วผู้วิจัยดำเนินการดังน้ี  

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 2. นำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของคอมพิวเตอร์ 

 3. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสถิติท่ีใช้คือค่าความถ่ี (f) และค่าร้อยละ (%)  

 4. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

โดยพิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best, 1970: 190) ดังน้ี 
 

  4.50-5.00 แสดงว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  3.50-4.49 แสดงว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก  

  2.50-3.49 แสดงว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง  

  1.50-2.49 แสดงว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อย  

  1.00-1.49 แสดงว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 5. วิเคราะห์ระดับการ เพ่ือเปรียบเทียบ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้คือ ค่า t-test (Independent) 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพรรณนา 

    1) ร้อยละ (Percentage) 

    2) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

    3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deriation) 

 2. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 

 

ผลการวิจัย 

 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า ด้านการวางแผน  

ด้านการจัดองค์กร ด้านการบังคับบัญชา ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับ ค่าเฉล่ีย คือ 

ด้านการประสานงาน รองลงมาคือ ด้านการบังคับบัญชา ด้านการวางแผน และด้านการจัดองค์กร สำหรับ

ด้านการควบคุม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์

X
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  

 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  

 4. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษา เร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

  1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี เน่ืองมาจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

มีส่วนร่วมในการวางแผน จัดองค์กร บังคับบัญชา ประสานงาน การควบคุม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วิจิตราภรณ์ โตแก้ว (2558) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต พบว่า การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา เพศหญิงและ

เพศชาย มีส่วนร่วมโดยรวมไม่แตกต่างกัน เพ่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการบังคับบัญชาแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบันชายและหญิง มีความเสมอภาคกัน 

ในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับอัญชลี แย้มกมล (2552: 104) วิจัยเร่ือง บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกัด กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษา 

ข้ัน พ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตหนองจอก  สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท้ัง 12 ด้าน  
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เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจำแนกตามเพศ 

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   

 3. เม่ือจำแนกตามอายุ  พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า

คณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละช่วงอายุ ต่างมีความสนใจในการท่ีจะมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาเพ่ือ

ต้องการให้ผู้เรียนมีอนาคตท่ีดีและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจำเป็นท่ีจะต้อง อาศัยความ

ร่วมมือกันระหว่างกันในการจัดการศึกษา อันจะส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และการมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริงจะเกิดข้ึนได้ถ้าคณะกรรมการสถานศึกษาได้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาและได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงจะเกิดประโยชน์กับตัว ผู้เรียนและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกัน การมีส่วนร่วมจะช่วยให้ทุกฝ่าย เกิดความเข้าใจตรงกันและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษา

ร่วมกัน สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละช่วงอายุ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับหลักการกระทรวงศึกษาธิการ (2542) กล่าวว่า ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการขับเคล่ือนให้ระบบ

การศึกษาสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างแท้จริงได้

น้ัน ย่อมเกิดจากความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารและจดั การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร  

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้ประสบ

ความสำเร็จและเป็นไปตามแผนแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545) และสอดคล้องกับสาระสำคัญของแผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 โดยหลักการข้อ 1กล่าวว่า “รัฐมีหน้าท่ีจัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพและ มาตรฐาน สามารถพัฒนาขีดความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มศักยภาพ 

จากการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในสังคม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 15) 

 4. เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา  พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีแตกต่างกันน้ัน ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดหรือ 

บ่งบอกว่าบุคคลน้ันจะมีความชำนาญ  และความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบั ติของการมี ส่วนร่วม 

ในการบริหารงานของสถานศึกษา ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่ำกว่า มีความชำนาญ  

ความเข้าใจท่ีมากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า จึงทำให้ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาไม่ได้แตกต่างกัน สอดคล้องกับเบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551: 172-173) การมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาค 

ตะวันออก เฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีระดับการศึกษาท่ี 
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ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้จากผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

    1.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์การศึกษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต 

ด้านการควบคุม  

    1.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 

    1.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการเป็นสถานศึกษาภาคีเครือข่ายโดยใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสำนักงาน 

กศน.กำหนด เช่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตร กศน. 

    1.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมมีวิสัยทัศน์ท่ีดีและกว้างไกลเก่ียวกับงาน กศน.เขตและงานอ่ืน ๆ  

    1.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

    1.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษาด้านวิชาการของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต 

    2.2 ควรศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผล ของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต 

    2.3 ควรศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ของศูนย์การศึกษา  

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครู  

กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์การทำงาน

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 112 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ข้าราชการครูกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

จำนวน 92 คน ได้มาโดยการเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ การแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุ

กิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ

มาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

คำสำคัญ: คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) To examine the school administrator’s 

characteristics perceived by the teachers in Suwansathukij Group under the Suphanburi 

Primary Educational Service Area Office 2, and (2) To compare the school administrator’s 

characteristics perceived by the teachers in Suwansathukij Group under the Suphanburi 

Primary Educational Service Area Office 2. The population consisted at 112 teachers of 

Suwansathukij Group under the Suphanburi Primary Educational Service Area Office  

2. Obtained by sample size was determind by Krejcie and Morgan. The sample were 92 

teachers of Suwansathukij Group under the Suphanburi Primary Educational Service Area 

Office 2 obtained by Simple sampling. The instrument used to collect the research data 

was a 5-level rating scale. The statistics used for analyzing the collected data were 

frequency, percentage, mean, Standard Deviation and t-test. 

  The research results revealed that: 1) The school administrator’s characteristics 

perceived by the teachers in Suwansathukij Group under the Suphanburi Primary 

Educational Service Area Office 2 was at high level. and 2) The comparison results showed 

that, as classified by gender, the opinions towards the school administrator’s 

characteristics of the teachers in Suwansathukij Group under the Suphanburi Primary 

Educational Service Area Office 2 was significantly different at .01 level.   

 

Keywords: School Administrator’s Characteristics, the teachers 

 

บทนำ   

 การเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เป็นการเข้าสู่ยุคท่ีประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ไม่ต้องพ่ึง

จากต่างชาติ ซ่ึงเป็นโจทย์ท่ีท้ายทายสูงมาก ๆ ทำอย่างไรเราจะพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเองได้ท้ัง ๆ ท่ี

เรามีทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศมากมาย เช่น ข้าว ยางพารา แร่ ผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ เราทำ

อย่างไรท่ีจะมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับเร่ืองข้าวท่ีมากกว่าอาหารประจำวัน เราทำอย่างไรท่ีจะมีผลิตภัณฑ์

ยางพารา นอกเหนือจากน้ำยางพารา หรืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นนวัตกรรมของเรา เราเคยมีวิทยุ โทรทัศน์ย่ีห้อ

ธานินท์ ซ่ึงเป็นของคนไทยผลิตโดยคนไทย แต่เสียดายไม่ได้ต่อยอดและต้องปิดตัวเองไป ถึงเวลาท่ีทุกภาค

ส่วนต้องเข้ามาช่วยระดมความคิดในการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ครูต้องเปล่ียนแปลงตัวเองโดยส้ินเชิงเพ่ือให้เป็น “ครูเพ่ือศิษย์ ในศตวรรษท่ี 21” ไม่ใช่ครูเพ่ือศิษย์ 

ในศตวรรษท่ี 20 หรือศตวรรษท่ี 19 ท่ีเตรียมคนออกไปทางานในสายพานการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนทางานท่ีใช้ความรู้ (Knowledge Worker) และ



148 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

เป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ต้องเป็น

บุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทำงานท่ีใช้ความรู้ แม้จะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนท่ีพร้อม

เรียนรู้ และเป็นคนทางานท่ีใช้ความรู้ ดังน้ัน ทักษะสำคัญท่ีสุดของศตวรรษ ท่ี 21 จึงเป็นทักษะของการ

เรียนรู้ (learning skills) การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จำต้องเป็นเช่นน้ีก็เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญการ

เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง และการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเข้าสู่ยุคท่ีประเทศไทยต้องมีนวัตกรรม

เป็นของตนเอง ไม่ต้องพ่ึงจากต่างชาติ ซ่ึงเป็นโจทย์ท่ีท้ายทายสูงมาก ๆ ทำอย่างไรเราจะพัฒนานวัตกรรม

เป็นของตนเองได้ท้ัง ๆ ท่ีเรามีทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศมากมาย เช่น ข้าว ยางพารา แร่ ผลผลิตทาง

การเกษตรอ่ืน ๆ เราทำอย่างไรท่ีจะมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับเร่ืองข้าวท่ีมากกว่าอาหารประจำวัน เราทำอย่างไร

ท่ีจะมีผลิตภัณฑ์ยางพารา นอกเหนือจากน้ายางพารา หรืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นนวัตกรรมของเรา ครูผู้สอนควรนำ

แนวทางของ STEM Education, Active Learning และ Problem Based Learning มาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเช่นกัน เพ่ือหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะ” ด้านต่าง ๆ ท่ีคงอยู่และมีพัฒนาการเกิดข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองท่ีสามารถนำไปเป็นฐานในการสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรม (Innovation) ได้ในอนาคต (พาสนา  

จุลรัตน์, 2561) 

 สาระสำคัญของข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 1) การสร้างระบบความรับผิดชอบ 

(Accountability) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบ โดยตรงต่อผู้ปกครอง

และนักเรียนมากข้ึน โรงเรียนควรมีอิสระในการบริหารจัดการและพ่อแม่ สามารถเป็นผู้เลือกโรงเรียนให้ลูก

ตามข้อมูลคุณภาพของโรงเรียนท่ีได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ 2) การปรับหัวใจหลักคือการพัฒนาคน 

พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะ ขีดความสามารถและอยู่ในสังคมในอนาคตได้อย่างสมดุลปัญหาระบบ

การศึกษาไทยเกิดจากการใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรส่ือ

การสอนและการพัฒนาครู เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษท่ี 21 และ  

3) การลดความเหล่ือมล้ำของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมากข้ึน และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนท่ีมีปัญหา 

(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2561: ออนไลน์)  

 สถานการณ์ในขณะน้ีคือ คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำ มีทักษะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่ำและมีปัญหาการขาดแคลน แรงงานทักษะ การขาดทัศนคติและและความกระตือรือร้น การขาดความ

รับผิดชอบและวินัยในการทางานการขาดความคิดสร้างสรรค์ กำลังคนท่ีผลิต ขาดคุณลักษณะด้านความรู้

ความสามารถท่ีจาเป็นเพียงพอ เช่นทักษะภาษาไทยและและภาษาต่างประเทศ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) การใช้

คอมพิวเตอร์และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ความรู้ในการประยุกต์ใช้

ตัวเลข ทักษะคำนวณข้ันพ้ืนฐาน ขาดคุณลักษณะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาในงาน 

การทำงานเป็นทีม ความซ่ือสัตย์ ความอดทน ความขยัน มีวินัย ตรงต่อเวลา ภาวะผู้นำ เป็นต้น (ทิพวรรณ 

ล้วนปสิทธ์ิสกุล, 2562: 4) ปัญหาหน่ึงท่ีสำคัญและส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพคือครูและบุคลากร 

รวมท้ังผู้อำนวยการสถานศึกษามาจากผู้ท่ีมีผลการเรียนปานกลางผ่านการเรียนจากระบบท่องจำแบบเก่า 
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ไม่มีอุปนิสัยรักการเป็นครูไม่ใฝ่เรียนรู้ไม่รักการอ่าน ไม่สนใจเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองแต่เลือกเรียน และเข้า

มาทางานในฐานะท่ีเป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีรายได้เท่าน้ันทาหน้าท่ีตามท่ีได้รับหมายเท่าน้ัน เน่ืองจากระบบการ

ทำงานแบบราชการไทยไม่มีการตรวจสอบผลการทำงานอย่างจริงจัง ดังน้ันถ้าไม่ทำผิดกฎหมาย ระเบียบ

วินัยก็จะได้รับเงินเดือนเพ่ิมทุกปีส่งผลให้ไม่สนใจ ไม่พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุงการทำงานของตนเอง 

รวมท้ังไม่ตรวจสอบเรียกร้องจากเพ่ือนร่วมงานในองค์กรให้ต้องพัฒนาการทำงานการทำงานภายใต้ระบบ

เก่าเม่ือผ่านไปสักระยะหน่ึงอาจทาให้ครูท่ีต้ังใจทำงานท้อใจ ไม่มีกาลังใจ ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานจน 

กระท้ังครูขอลาออก ขอเกษียณก่อนกำหนดอายุ ไปทำงานอย่างอ่ืนแทนทำให้เสียครูดี ๆ ท่ีมีอยู่น้อยไป 

(มติชน ออนไลน์, 2562: บทความ) 

 ดังน้ันแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาจึงต้องเร่ิมต้น ท่ีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซ่ึงถือว่าเป็น

ปัจจัยหน่ึงท่ีองค์กรต่าง ๆ กำลังให้ความสำคัญอย่างย่ิง เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ท่ี

ทรงคุณค่ามากท่ีสุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กรต่าง ๆ จึงพยายาม ท่ีจะแสวงหากลยุทธ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารจัดการ ผู้มีความสามารถสูง (talent management) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลโดยใช้ทักษะ เป็นพ้ืนฐาน (skin based human resource management) การบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน (performance management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะ 

เป็นพ้ืนฐาน (competency-based human resource management) เป็นต้น (สำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน, 2553: 3) 

 จากการสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา พบว่า งานวิจัยทางด้าน การบริหาร

การศึกษาส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษาท่ีศึกษาในด้านทักษะการบริหารและด้าน

พฤติกรรมการบริหาร (ทิพวรรณ ล้วนปสิทธ์ิสกุล, 2562: 5) นอกจากน้ีการศึกษาตัวบ่งช้ีด้านคุณลักษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีข้อค้นพบบ่งช้ีว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านคุณลักษณะ ปัจจัยด้านทักษะ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านสถานการณ์ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา จากสภาพปัญหาความ

ล้มเหลวของระบบการศึกษาในปัจจุบัน และเพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงในอนาคตน้ัน การปฏิรูป

การศึกษาจึงเป็นการพัฒนาท้ังกำลังคนและระบบการศึกษา จากงานวิจัยพบว่ารูปแบบการศึกษาไทยท่ี

สมดุลกับบริบทและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาบริบทของการศึกษาไทย โดยวิธีการอนาคต

ปริทัศน์และอิงผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนำเสนอผลการวิจัยสรุปได้ใน 7 สาระ ต้ังแต่สาระท่ีเก่ียวกับเอกัตบุคคล 

สาระระหว่างบุคคล สาระขององค์การ สาระของชุมชน สาระทางวัฒนธรรม สาระของชาติ สาระของ

นานาชาติ และสาระเชิงสากล (พรชุลี อาชวอารุง, 2559: 16)  
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 ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการศึกษาคุณลักษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทในอนาคต การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลน้ี 

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้

สามารถท่ีจะเลือกใช้กับการบริหารสถานศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอต่อการใช้งาน 

โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ในโครงการประชารัฐของกระทรวงศึกษาธิการท่ีร่วมมือกับภาคเอกชน 

ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงศักยภาพทางด้านการบริหารและ 

จัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในชุมชนแล้วยังจะทำให้สถานศึกษาเป็น

ท่ีไว้วางใจ ของชุมชนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างย่ังยืน เศรษฐกิจในหลายประเทศ ท่ัวโลก มีการ

ปรับตัว เช่น สหรัฐอเมริกาพูดถึงชาติแห่งการสร้าง (A Nation of Makers) อังกฤษกำลังผลักดัน  

การออกแบบนวัตกรรม (Design of Innovation) ขณะท่ีจีนได้ประกาศนโยบายผลิตในจีน (Made in 

China, 2025) ส่วนอินเดียก็กำลังขับเคล่ือนผลิตในอินเดีย (Made in India) หรืออย่างเกาหลีใต้วางโมเดล

เศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สำหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะน้ียังติดอยู่

ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” จะเห็นได้จากในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา ในช่วงระยะแรก (พ.ศ.2500-

2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองอยู่ท่ี 7-8% ต่อปี ในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน) 

เศรษฐกิจไทยเร่ิมมีการเติบโตในระดับเพียง 3-4% ต่อปีเท่าน้ัน การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ  

ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบันเรายังติด 

อยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบทำมากได้น้อย เราต้องการปรับเปล่ียนเป็น ทำน้อยได้มาก (สุวิทย์ เมษินทรีย์,  

2559: ออนไลน์) 

 จากกระแสความเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลอย่างชัดเจนในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ ในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศท้ังระบบ ดังน้ันแนวทางในการวิจัยในคร้ังน้ีจึงเป็นไปเพ่ือค้นหา

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการศึกษาในกลุ่มภาวะผู้นำ คุณลักษณะ 

และบทบาทการบริหาร โดยค้นหารายละเอียดในเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีมีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับบริบทความเปล่ียนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ 

ในการเตรียมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เกณฑ์การคัดเลือก

ผู้บริหารสถานศึกษาจะทำให้ในระบบการศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม การศึกษา

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา มีกรอบแนวคิดในการวิจัย 

(Conceptual framework) มีองค์ความรู้ ท่ี ได้จากการสัมภาษณ์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย 

ท่ีเก่ียวข้องกับ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาและแนวโน้มการศึกษาในอนาคต 

 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสนใจท่ีจะศึกษาทำการวิจัย
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เก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา มีมากน้อยเพียงใด และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการบริหารสถานศึกษาไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างไร เพ่ือการบริหารสถานศึกษาเกิดคุณภาพต่อการจัด

การศึกษาของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนสุวรรณ 

สาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ทำงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของข้าราชการครู  

กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซ่ึงผู้วิจัย 

ได้นำแนวคิดและผลงานวิจัยของทิพวรรณ ล้วนปสิทธ์ิสกุล (2562) มาปรับปรุง ประยุกต์ให้เข้ากับบริบท

ของกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามภาพท่ี 1 

ดังน้ี 

 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย  
 

1. เพศ  

   1.1 ชาย  

   1.2 หญิง  

2. ประสบการณ์ทำงาน  

    2.1 ต่ำกว่า 5 ปี  

    2.2 ต้ังแต่ 6-10 ปี  

    2.3 มากกว่า 11 ปีข้ึนไป 

 

 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้

ของข้าราชการครู กลุ่มสุวรรณสาธุกิจ  

จำนวน 5 ด้าน คือ 

1. เป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอ 

   ภาคของผู้เรียน  

2. เป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา  

3. เป้าหมายด้านคุณภาพของระบบการศึกษา  

4. เป้าหมายด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)  

   ของการบริหารจัดการ  

5. เป้าหมายด้านการบริหารจัดการ  

   (Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ  

   การศึกษาให้มีอิสระและความรับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การดำเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

มี  5 ระดับของลิเคิ ร์ท  (Likert’s five rating scale) กำหนดประเด็นของคำถามให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และนิยามศัพท์ ท่ี เก่ียวกับ คุณ ลักษณะผู้บ ริหารสถานศึกษสำหรับศตวรรษ ท่ี  21  

นำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนขอความเห็นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง 

เหมาะสมความครอบคลุมของเน้ือหาและการใช้ภาษาในแบบสอบถาม จากน้ันนำเสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน 

3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการหาค่า IOC กำหนดค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือได้

ว่ามีความเท่ียงตรงเน้ือหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.60 -1.00 แล้วนำแบบสอบถามท่ีแก้ไข

ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพ่ือหาค่า 

ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือม่ัน 

ท้ังฉบับไม่ต่ำกว่า 0.70 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้วิจัยเร่ือง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของในการรับรู้ข้าราชการครู 

กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน  

5 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน 2) เป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับ

การศึกษา 3) เป้าหมายด้านคุณภาพของระบบการศึกษา 4) เป้าหมายด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)  

ของการบริหารจัดการ 5) เป้าหมายด้านการบริหารจัดการ (Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี  

 1. ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 112 คน  

 2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 92 คน ได้มาโดยการเปิดตารางของเครจซ่ี 

และมอร์แกน (Krejice and Magon, 1970: 607-608) 

 ตัวแปรในการวิจัย  

 ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังน้ี  

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ และประสบการณ์

ทำงาน  

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ จานวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านเป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของ

ผู้เรียน 2) ด้านเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 3) ด้านเป้าหมายด้านคุณภาพของระบบ
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การศึกษา 4) ด้านเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการบริหารจัดการ และ 5) ด้านเป้าหมาย

ด้านการบริหารจัดการ (Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการวิจัย 

 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับ

การศึกษา รองลงมาคือ ด้านเป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน ด้านเป้าหมาย 

ด้านประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการ ด้านเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ (Management) ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ตามลำดับ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านเป้าหมายด้านการศึกษาท่ีตอบสนอง 

การเปล่ียนแปลงของครู  

  2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้

ของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 โดยรวมและรายด้าน พบว่า เพศต่างกัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

อภิปรายผล 

 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา รองลงมา

คือ ด้านเป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน ด้านเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของ 

การบริหารจัดการ ด้านเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ (Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ ตามลำดับ และ

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านเป้าหมายด้านการศึกษาท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงของครู  

จากผลการวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียน

สุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน  

อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา แสดงว่า 

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (SAR) และรวมถึง โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจาปีท่ีมี

กรอบ ขอบข่ายในการดาเนินงานของโรงเรียน ได้กำหนดทิศทางเป้าหมายในการจัดการศึกษาชัดเจน และ

โรงเรียนต้องดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซ่ึงสอดคล้องกับผลของการวิจัยต่างประเทศของมูลนิธิ 

วอลแลค The Wallace Foundation (2012: 90) มูลนิธิให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมความ เป็นผู้นำ

การศึกษาใน 24 รัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล

ควรนำไปใช้มี 5 ประการ ดังน้ี (1) การสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือความสำเร็จทางวิชาการสำหรับนักเรียน 

(Shaping a vision of Academic SUCCESS for all students) การวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
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ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมของบุคลากรในการมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้บรรลุผลตาม

เป้าหมาย (2) สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเพ่ือการศึกษา (Creating a climate hospitable to education) 

ผู้บริหารต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้เรียน และบุคคลภายนอก เพราะโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 

ทางการเรียนและกิจกรรมบรรยากาศมีความสำคัญท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของ ผู้เรียน 

(3) การปลูกฝังภาวะ ผู้นำให้กับบุคคลอ่ืน (Cultivating Leadership In Others) ท้ังครูในโรงเรียนถือว่า 

ทรัพยากรสำคัญในการบริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการจะส่งผลให้โรงเรียน มีการพัฒนาไปสู่

คุณภาพ และมีมาตรฐานทางการศึกษา (4) การปรับปรุงการเรียนการสอน (Improving instruction) 

ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลจะมุ่งทำงาน ด้วยความเอาใจใส่ในการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมุ่งถึง

คุณภาพการสอน และให้บรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของผู้เรียน และผู้ปกครอง (5) การบริหารจัดการ

กับคน ข้อมูลและกระบวนการ (Managing people, data and process) ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลต้องให้

ความสำคัญกับบุคลากรท้ังครู บุคลากร และผู้เรียน รวมท้ัง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนา

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและกระบวนการการบริหาร และยังสอดคล้องกับผลของการวิจัยของดารุณี  

บุญครอง (2560: 1-3) ศึกษาเร่ืองวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคล่ือน การศึกษา โดย

วัตถุประสงค์การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือแนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคล่ือน การศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 

4.0 มีเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในแผนพัฒนาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กับการขับเคล่ือนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

การวิจัยน้ีเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และสอดคล้องกับการขับเคล่ือนประเทศไปสู่ยุค

ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีจะเป็นพลังต่อการขับเคล่ือนและสร้างการเปล่ียนแปลงและความได้เปรียบเชิงแข่งขันใน

ทุกด้าน โดยพบว่า แนวทางการจัดการศึกษาของไทยมีแนวโน้มของการมุ่งสู่การขับเคล่ือน ไปสู่ยุคไทย

แลนด์ 4.0 ในหลายด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ของบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และด้านการสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการมุ่งเข้าสู่

อาชีพ  

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของ

ข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

โดยรวมและรายด้าน พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเป้าหมาย

ด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา และด้านเป้าหมายด้านคุณภาพของระบบการศึกษา แตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกน้ันทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยได้

ช้ีให้เห็นว่าด้านเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา และด้านเป้าหมายด้านคุณภาพของระบบ

การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีส่งผลต่อระดับความคิดเห็นคุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อาจกล่าวได้ว่า อาจมาจากสาเหตุอ่ืน เช่น การกรอกแบบสอบถามของ
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ผู้ตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม อารมณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพบริบท 

อ่ืน ๆ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของกษฎกรณ์ รุจสารงกุล (2560: 65-68) ศึกษาเร่ืองภาวะผู้นำ

เชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันกับการจัดการ สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน ในศตวรรษท่ี 21 การวิจัยคร้ังน้ี  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยองค์ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ

อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันท่ีมีต่อการจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงเสนอรูปแบบ

ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันจัดการสถาบันอุดมศึกษาภาศเอกชนในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตัวอย่างคือ 

ผู้บริหาร การศึกษา เชิงนโยบาย ผู้บริหารองค์การและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเอกชน และผู้เก่ียวข้อง 

จานวน 1,382 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจัย มีค่าความเช่ือถือครอนบาคอัลฟ่า 0.35 และ

วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิ ติ เชิงพรรณนา (ค่าร้อยละ  ค่าเฉ ล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิ ติ   

เชิงพหุคูณแบบมีข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันท่ีใช้จัดการองค์การ

และหน่วยงานของสถาบัน อุดมศึกษาภาคเอกชนให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม ตามลำดับความสำคัญของ 

การใช้จากมากไปหาน้อยคือ เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ เชิงวิสัยทัศน์ พฤติกรรม 

เชิงวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมเชิงวิสัยทัศน์ และสมรรถนะเร็งวิสัยทัศน์ เหนือช้ัน ส่วนภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ 

เหนือช้ัน มีอิทธิพลเชิงบวกท้าให้องค์การและหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย สูงมากถึงร้อยละ 64 อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ (R = 0.64, sig 200) คือ เศรษฐกิจพอเพียงกับสมรรถนะ เชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ัน ประการ

สุดท้ายยังมีรูปแบบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันจัดการในศตวรรษ ท่ี 21 ยุคท่ีใช้ระบบดิจิทัล 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นหาข้อมูลคือ ผู้บริหารและผู้นำท่ีเก่ียวข้อง ในทุกระดับต้องหันมนาภาวะ

ผู้นำให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การและหน่วยงานของตนในทิศทางเดียวกัน และกำหนดเป้าหมายท่ี

คาดหวังในศตวรรษท่ี 21 เป็นพลังกระตุ้นจูงใจการทำงาน ร่วมกันสู่ความสำเร็จแบบสมดุลของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับสมรรถนะเหนือช้ันเชิงวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำอ่ืน ๆ เช่ือมโยง เวลา สถานท่ี สถานการณ์

ขับเคล่ือนองค์การให้อยู่รอด สู่การเติบโตท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

กรวิก พรนิมิตร (2560: 38-40) ศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่ 

และลำปาง การวิจัยเร่ืองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัด

เชียงใหม่และลำปาง เคร่ืองมือท่ีในการวิจัยเป็นแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 554 คน วิเคราะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติไคสแควร์ 

(Chi-Square Test of Independent) กำหนดความเช่ือม่ัน 95% ให้ Pvalue < .05 Significant Laurel 

(5) ท่ี .05 และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ในลักษณะเป็นเส้นตรง ใช้สถิติ General Linear Model: 

Multuanate ผลการศึกษาพบว่า มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.9 และอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.1 มีความรู้ความเข้าใจ 

การดำเนินชีวิตใน “โลกยุค 4.0” อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.4 และอยู่ในระดับน้อย ท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ 33.6 มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 อยู่ในระดับปานกลาง  

คิดเป็นร้อยละ 65.3 และอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.7 พบว่า ความสัมพันธ์ เพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา และ อาชีพ กับความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยสถิติไอร์สแควร์ (Chi-Square 

Test of Independent) กำหนดความเช่ือม่ัน 95% ให้ Pvalue<05 Sigmfcant Level (5) ท่ี 05 พบว่า 

เพศ อายุ ระดับ การศึกษา และอาชีพแตกต่างกันทำให้มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและ

ทดสอบเป็นการวัดความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นแต้นตรง ใช้สถิติ GeneralLinear Model : Multivariate 

est. และพบว่าตัวแปรด้านเพศ อายุ และอาชีพ มีความสัมพันธ์ผูกผันกันเป็นเส้นตรง (ไปในทางตรงกันข้าม) 

หมายถึงประชากรศาสตร์ เพศ อายุ และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ นโยบาย Thailand 4.0 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี เป็นประโยชน์ต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ เพ่ือจะได้นำมาเป็นแนวทางใน 

การบริหารงานของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุ

กิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซ่ึงผู้วิจัยได้นำเสนอข้อเสนอแนะ  

2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้  

              1.1 จากผลการวิจัยท่ีค้นพบ จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของ

ข้าราชการครูกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

โดยรวมผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ ตามกรอบ

งานวิจัยท้ัง 11 ด้านอย่างเต็มท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      1.2 ผลการวิจัยในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหารงานโรงเรียนในกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ 

หน่วยงานต้นสังกัดควรนำไปประชาสัมพันธ์ และให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพบริบทของแต่ละ

โรงเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  

     จากผลการวิจัยท่ีค้นพบว่าการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ และมีข้อเสนอแนะ

สำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป ตามลำดับดังน้ี  

              2.1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ท้ัง 5 ด้าน ควรมีการวิจัยใช้ตัวแปรอ่ืน เพ่ือให้

ได้ข้อมูลท่ีหลากหลาย 

     2.2 ควรวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก 

     2.3 ควรมีการวิจัยโดยใช้ตัวแปรแฝงพหุคูณ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือการใช้การ

วิเคราะห์เชิงยืนยัน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารคุณภาพโรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  2) ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครอง 

ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของ

ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก 2) การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจ

ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับค่อนข้างสูง ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันในทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 

 

คำสำคัญ: โรงเรียนคุณภาพ, การตัดสินใจของผู้ปกครอง 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) study the school quality administration of 

Anuban Kamphaengsaen School under the Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office1 2) To study the parents' decision for sending their children to Anuban 

Kamphaengsaen School and 3) To study the relationship between quality school 

administration and parents' decision for sending their children to Anuban Kamphaengsaen 

School under the Nakhon Pathom Primary Education Service Area Area 1. The sample was 

the parents of early childhood students in Anuban Kamphaengsaen School. The sample 

consisted of 186 parents of early childhood students and used stratified random sampling. 

The data collection instrument was questionnaires and statistics for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation and was tested the relationships by 

Pearson's product moment correlation coefficient. 

The results of the research revealed that: 1) The quality of school administration 

of Anuban Kamphaengsaen School in overall was a high level. 2) The parents' decision for 

sending their children to Anuban Kamphaengsaen School was a high level and 3) The 

relationship between quality school administration and parents' decision for sending their 

children to Anuban Kamphaengsaen School was a high level of positive relationship 

statistical significance at .01  

 

Keywords: Quality School, Parents' decision 

 

บทนำ   

การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม 

และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนา ประเทศก็ย่อมทำได้

สะดวกราบร่ืนได้ผลท่ีแน่นอนและรวดเร็ว พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเม่ือ

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2520 จะเห็นว่าการศึกษา มีความหมายใน 2 มิติ คือมิติแรกเป็นการพัฒนาองค์ความรู้

ในเร่ืองต่าง ๆ และมิติท่ีสองเป็นการพัฒนาบุคคลผู้ศึกษาเองให้มี ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม 

และคุณธรรม ซ่ึงท้ังสองมิติแห่งความหมายน้ีแยกกันไม่ได้ ตรงกันข้ามจะต้องควบคู่กันไปเพราะเม่ือบุคคล

หน่ึงมีความรู้แต่มีความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมจะนําไปสู่การใช้

ความรู้ในทางท่ีไม่ก่อประโยชน์ต่อท้ังตนเองและส่วนรวมได้ ซ่ึงเด็กนับได้ว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความสำคัญ

อย่างย่ิง และถือว่าเป็นความหวังของชาติในอนาคตท่ีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กท่ีมีคุณภาพ

จะนําไปสู่การเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ท่ีมีคุณภาพด้วย คุณลักษณะของเด็กท่ีมีคุณภาพท่ีผู้ใหญ่คาดหวัง  
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ย่อมประกอบไปด้วยความ สมบูรณ์แข็งแรง ท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  

มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ สามารถดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคมได้ด้วยดี ดังน้ันเด็กทุกคน

จึงควรได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ได้รับสิทธ์ิข้ันพ้ืนฐานและการคุ้มครองให้พ้น จากการถูกเอารัดเอา

เปรียบของบุคคลและสังคม สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทยในปัจจุบันมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงต้องสรรหาโรงเรียนท่ีมี คุณภาพในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน

ของตนเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับวัย ฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัว 

โรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษา ท่ีมีบทบาทในสังคมไทยเป็นเวลานาน โดยทำหน้าท่ีให้

การศึกษาอบรมขัดเกลาพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ สนับสนุน และส่งเสริมให้

มีความเป็นพลเมืองดีและมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสุจริต โรงเรียนมีหน้าท่ีสร้างมาตรฐาน

ทางวิชาการ พัฒนาทางด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมี

ช่ือเสียง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เป็นท่ีนิยม เช่ือถือศรัทธาของผู้ปกครอง ดังน้ันโรงเรียนจะต้องนำ

มาตรการในกระบวนการบริหารมาใช้อย่างจริงจัง โรงเรียนเป็นสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันแรกในชีวิต 

เพราะเด็กต้องใช้เวลาในช่วงชีวิต ส่วนใหญ่ของการเจริญเติบโต พัฒนาการทางสติปัญญา ความรู้ ความ

เฉลียวฉลาด และยังครอบคลุมไปถึงการมีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดีด้วย ในปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆ ได้

พัฒนาตนเองและแข่งขันด้านการศึกษากันมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง จึงต้องมีการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาโรงเรียนของตนเพ่ือให้เป็นท่ีสนใจ และท่ียอมรับของนักเรียน ผู้ปกครอง และ

ประชาชนท่ัวไป 

ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา เกณฑ์การเลือกสถานศึกษา  

ของผู้ปกครองแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าผู้ปกครองมิได้เลือกบริโภคโรงเรียนให้แก่ตนเอง แต่ก็เป็น

การเลือกให้แก่บุตรหลานหรือผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ โดยผู้ปกครองเป็นผู้ลงทุนทางการศึกษาและ เป็นผู้ตัดสินใจ

เลือกสถานศึกษาใดก็ได้ท่ีตนต้องการ แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตท่ีเหมาะสมตรงกับความพึงพอใจของตนเอง

ด้วย  และในปัจจุบันสถานศึกษาท่ีเปิดสอนของภาครัฐ และภาคเอกชนมี เป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิด

ทางเลือกข้ึนหลายทาง การตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีจะเลือก สถานศึกษาใดจึงจำเป็นต้องพิจารณาจาก

ปัจจัยหลายประการ อีกท้ังผู้ปกครองแต่ละท่านต่างก็มี คุณลักษณะแตกต่างกัน จึงอาจจะมีบรรทัดฐานใน

การตัดสินใจแตกต่างกันด้วย 

จากความสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการ

ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ว่ามีมากน้อยอยู่ในระดับใด ท้ังน้ีเพ่ือจะได้นำผลการวิจัยในคร้ังน้ีไป

ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงจะสามารถนำไปเผยแพร่ ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้ท่ีสนใจนำไปเป็นประโยชน์ใน

การบริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารโรงเรียนคุณภาพท้ัง 7 ด้านน้ี ให้เกิดระบบการบริหารจัดการ

ท่ีดีต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการบริหารคุณภาพโรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครอง

ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

       1. การบริหารโรงเรียนคุณภาพในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก 

       2. การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก 

       3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตร

หลานเข้าเรียน ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตตัวแปรตัวแปร  

  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี                                                                                                       

     1. ตัวแปรพ้ืนฐาน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระยะทางการเดินทางของนักเรียน   

       2. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การบริหารโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 2) โรงเรียน

เป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน 3) โรงเรียนเป็นแบบอย่างให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และโรงเรียนอ่ืน 4) การจัด

บรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5) ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย 6) แหล่งการ

เรียนรู้ในโรงเรียนมีความหลากหลาย 7) สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี 

   3. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยใช้ทฤษฎี 

การตัดสินใจของไซมอนด์ 4 ข้ันตอน ประกอบด้วย 1) การค้นหาข่าวสาร 2) กิจกรรมออกแบบ 3) กิจกรรม

เลือก และ 4) ประเมินและทบทวน   
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ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน

ผู้ปกครองตามนักเรียนท้ังส้ิน 345 คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้ตาราง

ของเครซ่ีและมอร์แกน (Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, 1970: 608) จากน้ันใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) โดยจำแนกเป็น 10 ห้องเรียนและจับฉลากรายช่ือ

นักเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 186 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู้ศึกษาสร้างข้ึนเองจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จะเป็นข้อมูลทาง 

ด้านสถานภาพของผู้ปกครองมีลักษณะเป็น แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระยะทางการเดินทางของนักเรียน 

    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้ข้อมูลด้านการบริหารงานโรงเรียนคุณภาพ มาใช้

ประกอบการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แก่ ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน 

โรงเรียนเป็นแบบอย่างให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และโรงเรียนอ่ืน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความหลากหลายและ

สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี  

    ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการนำทฤษฎีการตัดสินใจของไซมอนด์ 4 ข้ันตอน มาใช้

ประกอบการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แก่ การค้นหาข่าวสาร กิจกรรมออกแบบ  กิจกรรมเลือก และ

ประเมินและทบทวน ข้อคำถามเป็นคำถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale)  

การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี  
 

      5   หมายถึง  ระดับปัจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจ  มากท่ีสุด 

        4   หมายถึง  ระดับปัจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจ  มาก  

        3   หมายถึง  ระดับปัจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจ  ปานกลาง 

        2   หมายถึง  ระดับปัจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจ  น้อย 

       1   หมายถึง  ระดับปัจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจ  น้อยท่ีสุด 
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การสร้างเคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

       ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือ  โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้อง นำมาปรับปรุงข้ึนใหม่และพัฒนาเป็น

เคร่ืองมือในตอนท่ี 2 ภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ 

ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถามโดยนำ

แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาท่ีใช้ตลอดจนเน้ือหาให้สอดคล้องกับ

ลักษณะการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงได้ค่า IOC  

ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง  0.67-1.00    

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกไว้

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม ซ่ึงเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 30 คน โดยนำ

แบบสอบถาม ไปทดลองใช้แล้วนำมาคำนวณหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(a - coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1978: 161) ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.98 

และนำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 186 คน 

ต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

อนุบาลกำแพงแสน ในการเก็บข้อมูลในการวิจัย 

       2. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง ครบตามจำนวน 186 ฉบับ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษานำแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนำ

ข้อมูลดังกล่าวมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำเร็จรูป  
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

       ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

       1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity)                        

โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับตัวแปรท่ี ศึกษา (IOC: Index of Consisten,                        

เชาว์ อินใย, 2543: 251) ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970) 

       2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยนำเสนอในรูป

ตารางพร้อมการบรรยาย โดยจำแนกตามตัวแปรอิสระท่ีจะศึกษา 
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วิเคราะห์การบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนโดยใช้วิธีการประมาณค่าทางสถิติ ด้วยค่าเฉล่ีย (x#) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) แล้วนำข้อมูลมาแปลผลโดยใช้เกณฑ์ โดยนำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบาย      

       3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียน

คุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยใช้

วิธีการประมาณค่าทางสถิติ ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson's product–moment correlation 

coefficient) นำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบาย และพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

 

ผลการวิจัย 

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจ

ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้วิจัยได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูลตามลำดับ ดังน้ี 

 1. การบริหารคุณภาพโรงเรียน พบว่า ระดับการบริหารคุณภาพโรงเรียนในโรงเรียนอนุบาล

กำแพงแสนโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี รองลงมาคือด้านผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน และต่ำสุดคือ 

ด้านโรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน  

 2. การตัดสินใจของเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองใน 

การส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านกิจกรรมเลือก รองลงมาคือ ด้านการประเมินและทบทวน และต่ำสุดคือ

ด้านการค้นหาข่าวสาร  

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง 

บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงหรือสูงมาก  

ซ่ึงความสัมพันธ์กันในทางบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 
 

ตารางท่ี 1  ระดับค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 

                ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวม                                     

  (n=186) 

การบริหารโรงเรียนคุณภาพ 𝐱# S.D. ระดับ 

1. ด้านผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. ด้านโรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน 

3. ด้านโรงเรียนเป็นแบบอย่างให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืน 

4. ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.30 

4.15 

4.18 

4.24 

0.44 

0.54 

0.54 

0.51 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)                                 

  (n=186) 

การบริหารโรงเรียนคุณภาพ 𝐱# S.D. ระดับ 

5. ด้านส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย 

6. ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความหลากหลาย 

". ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี 

4.26 

4.17 

4.35 

0.57 

0.53 

0.60 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.23 0.53 มาก 

  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารคุณภาพโรงเรียน พบว่า ระดับการบริหาร

คุณภาพโรงเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x#= 4.23, S.D.= 0.53) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี (x#= 4.35,  

S.D.= 0.60) รองลงมาคือด้านผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน (x#= 4.30, S.D.= 0.44) และต่ำสุดคือด้าน

โรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน (x#= 4.15, S.D.= 0.54) 

 

ตารางท่ี 2  ระดับค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง 

บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

            (n= 186) 

การบริหารโรงเรียนคุณภาพ 𝐱#   S.D. ระดับ   

1. ด้านการค้นหาข่าวสาร 

2. ด้านกิจกรรมการออกแบบ 

3.ด้านกิจกรรมเลือก 

4.ด้านประเมินและทบทวน 

4.12 

4.19 

4.31 

4.30 

0.59 

0.53 

0.57 

0.54 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.12 0.59 มาก 

      

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจของเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน พบว่า                 

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนโดยรวมค่าเฉล่ีย 

อยู่ในระดับมาก (𝐱#= 4.30,S.D.= 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านกิจกรรม

เลือก (𝐱#= 4.31, S.D.= 0.57) รองลงมาคือ ด้านการประเมินและทบทวน  (𝐱#= 4.30, S.D.= 0.54)  

และต่ำสุดคือด้านการค้นหาข่าวสาร (𝐱#= 4.12, S.D.= 0.59) 
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ตารางท่ี 3  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจ 

               ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

          (n= 186) 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 

X1 .608** .655** .595** .581** .681** 

X2 .669** .643** .504** .586** .672** 

X3 .652** .621** .486** .529** .640** 

X4 .682** .702** .596** .628** .728** 

X5 .687** .651** .540** .547** .678** 

X6 .739** .743** .570** .595** .740** 

X7 .696** .645** .588** .598** .707** 

Xtot .808** .792** .659** .691** .825** 

       

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจ

ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับ สูงห รือสูงมาก  (Xtot)(Ytot)  r= .825** ซ่ึ งความสัมพัน ธ์กันในทางบวกและมี นัยสำคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับมากไปหาน้อย 

 

อภิปรายผล 

 ผู้วิจัยได้นำผลมาอภิปราย ได้ดังน้ี 

 1. ระดับการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า การบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากโรงเรียนมี 

การบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ ทำหน้าท่ีให้การศึกษาอบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

ความสามารถ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษาอ่ืนและชุมชน  เพ่ือให้โรงเรียนมี

ช่ือเสียง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากเป็นท่ีนิยม เช่ือถือศรัทธาและเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน   

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เต็มดวง จำนง (2553: 124-130) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการ

บริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการ

สำเร็จในการบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชนา ภาษิต  

(2558: 147-153) ศึกษาการวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารภายใต้กรอบโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน

กรุงเทพมหานคร (SMART School) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้คู่ความสำเร็จ ต้องมีการดำเนินการ คือ 
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ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการจัดการเรียนรู้  กระจายอำนาจให้

สถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรี ล้ิมจ้ีจง และนุชนรา รัตนศิระประภา 

(2555: 13) ได้วิจัยเร่ืองการบริหารงานโรงเรียนท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนใน

เครือคณะภคินีผู้รับใช้ดวงฤทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน 

คือ ด้านการบริหารงานฝ่ายบุคลากร ด้านการบริหารงานฝ่ายจิตตาภิบาล และด้านการบริหารงานฝ่าย

ธุรการการเงิน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัศนิยา  โกยสกุล (2556: 116-122) จากผลการวิจัย สมรรถนะ

ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีต้ังไว้ว่าการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร

หลานเข้าเรียน ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

อยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา เกณฑ์การเลือก

สถานศึกษาของผู้ปกครองแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าผู้ปกครองมิได้เลือกบริโภคโรงเรียนให้แก่ตนเอง 

แต่ก็เป็นการเลือกให้แก่บุตรหลานหรือผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ โดยผู้ปกครองเป็นผู้ลงทุนทางการศึกษา และเป็นผู้

ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาใด ก็ได้ท่ีตนต้องการ แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตท่ีเหมาะสม ตรงกับความพึงพอใจ

ของตนเองด้วย และในปัจจุบันสถานศึกษาท่ีเปิดสอนของภาครัฐและภาคเอกชนมีเป็นจำนวนมาก   

จึงก่อให้เกิดทางเลือกข้ึนหลายทาง การตัดสินใจของผู้ปกครอง  ท่ีจะเลือก สถานศึกษาใด  จึงจำเป็นต้อง

พิจารณาจากปัจจัยหลายประการ  อีกท้ังผู้ปกครองแต่ละท่านต่างก็มีคุณลักษณะแตกต่างกัน จึงอาจจะมี

บรรทัดฐานในการตัดสินใจแตกต่างกันด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รมณีย์ ศศิโอภาส (2553:  

129-135) ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลกับเอกชน ในเขต

บางเขน กรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองโดยพิจารณาใน 8 ด้าน ได้แก่ ความมี

ช่ือเสียงของโรงเรียน ทำเลท่ีต้ัง อาคาร สถานท่ี การบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน บทบาท

หน้าท่ีของครู การอำนวยความสะดวก และการบริการ การดูแลความปลอดภัย และการเก็บค่าธรรมเนียม

การเรียน ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนอนุบาลของโรงเรียน

รัฐบาลกับเอกชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วรรณ์วรีย์ จันทร์ฉายรัศมี (2554: 71–73) ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาล 

และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย พบว่า ผู้ปกครองมี

ความต้องการในการเลือกโรงเรียนอนุบาลโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัย

ของวาริน รัตนเพียร และณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ (2555: 114-117) ได้ศึกษาสภาพปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
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เขต 2 อยู่ในระดับมาก เพราะว่าผู้บริหารเป็นมีความรู้ ความสามารถจึงมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็น

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และยังเน้นเร่ืองการบริหารโรงเรียนและให้บุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายร่วมมือกัน

แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน จึงเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พัชรีวรรณ ลือวณิชย์พันธ์ และคณะ (2554: 186-187) ได้กล่าวถึงผลการศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจและ 

การกระทำทางสังคมของรีเดอร์ พบว่า การตัดสินใจเลือกกระทำพฤติกรรมของมนุษย์น้ัน มักเกิดจากความ

เช่ือและไม่เช่ือเป็นเหตุผลหลักท่ีใช้ในการตัดสินใจ ซ่ึงความเช่ือและไม่เช่ือเกิดจากสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคมของครอบครัว และปัจจัยหลาย ๆ อย่างมารวมกัน คือ บุคคลอาจจะตัดสินใจกระทาพฤติกรรม 

อย่างเดียวกัน แต่เหตุผลท่ีทำให้เกิดการตัดสินใจอาจแตกต่างกัน นอกจากน้ียังกล่าวให้ข้อคิดขอไซมอนด์

เก่ียวกับความมีเหตุผลในการตัดสินใจโดยไซมอนด์เห็นว่า ในความเป็นจริงการตัดสินใจท่ีมีเหตุผลสมบูรณ์

ท่ีสุดน้ันมักไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากการตัดสินใจมีข้อจำกัดเร่ืองความรู้ความสามารถ ตลอดจนข้อจำกัด ในการ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ นอกจากน้ีนิสัยและค่านิยมในตัวผู้ตัดสินใจเป็นตัวแปรสำคัญท่ีทำให้ 

การตัดสินใจเอนเอียงไปทางใดก็ได้ ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการตัดสินใจท่ีแตกต่างกันน้ัน อาจมี 

ความเช่ือส่วนบุคคลหรือมีปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและอาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ ท่ีแตกต่างกันได้ 

           3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร

หลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์กันในทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า

เรียน ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

มีความสัมพันธ์กัน ท้ังน้ีเน่ืองจากการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า สามารถสร้างเด็กท่ีมี 

คุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรครู ซ่ึงมี

หน้าท่ีจัดการส่งเสริมการจัดการศึกษาจําเป็นท่ีจะต้องทราบข้อมูลหรือการบริหารโรงเรียนคุณภาพท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเป็นดัชนีบ่งช้ีทิศทางการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน สามารถสนองตอบต่อความต้องการและเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย อมลสิริณ กันชัย (2553: 89-99) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกับผู้ปกครองในการส่ง

บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนางรอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนางรองสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยภาพรวมพบว่า ปัจจัยท้ัง 5 ด้าน มีผลต่อการตัดสินใจในการส่งบุตร

หลานเข้าศึกษาในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก คือ การท่ีโรงเรียนให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของทางโรงเรียน  

มีการแลกข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีการจัดทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนมีความเหมาะสม ระดับการศึกษาและชุมชนจัดทำแผนในการสร้างความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดและจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา มักเชียว (2558:  

89-100) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนโชติ
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กาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา

ในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผู้ปกครองให้ความสำคัญในด้านอาจารย์และ

บุคลากรมากท่ีสุด การตัดสินใจเลือกศึกษาให้ความสำคัญในด้านการสอนมากท่ีสุด อายุ สถานภาพ อาชีพ 

ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์ของเด็กในปกครอง และจานวนเด็กนักเรียนท่ีมีภาระดูแลท่ีแตกต่างกัน ไม่มี

ความแตกต่างกันในเร่ืองการตัดสินใจเลือกศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาโดยรวมกับ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุวัฒนา โต๊ะอ๊ิ (2555: 114-119) ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีส่งบุตร

หลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แห่งประเทศไทยในเขต

กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในภาพรวมและรายด้านท้ัง 5 ด้าน ท่ีสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับด้านท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้าน การอำนวยความสะดวกและการบริการ  

ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยของ ศิริพร อุนธุโร (2560: 67-70) 

ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกับการบริหารงานโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า

เรียนมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อน 

ข้างสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์กัน เรียงตามลำดับ ดังน้ี ด้านกิจกรรมเลือก  

ด้านกิจกรรมออกแบบ ด้านการค้นหาข่าวสาร และด้านประเมินและทบทวน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ ในการวิจัยคร้ังน้ีมีผลการวิจัย พบว่า ระดับการบริหาร

โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ

ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กิจกรรมเลือก และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 

กับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมมี

ความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

             2.1 ควรมีการทำวิจัยเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองใน 

การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลระดับจังหวัด โรงเรียนสาธิตฯ รวมท้ังโรงเรียนเอกชน       

           2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการใช้หลักการบริหารด้านอ่ืน ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น  

การบริหารงานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารท่ัวไป เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจำแนกตามอายุและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 

ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง 

อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 63 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก และ 2) ผู้ปกครองท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, การบริหารจัดการ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study parents’ participation in the 

management and compare parents' participation in the management of Huadong 

Municipahty Child Development Center of Huadong Municipality, Na Dun District, Maha 

Sarakham Province classified by age and educational level. The sample group used in the 

research was the 63 parents of young children in the Child Development Center under 

Huadong Subdistrict Municipality. The instrument used in data collection was a 5-level 

rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. and t-test. 

The results showed that: 1) Parents’participation in the management of the Child 

Development Center of Huadong Subdistrict Municipality under the Huadong Municipality, 

Na Dun District, Maha Sarakham Province was at a high level. 2) Parents with different ages 

had different participation in the management of the Child Development Center of 

Huadong Subdistrict Municipality. under the Huadong Municipality, Na Dun District, Maha 

Sarakham Province with statistically significant at the level of .05.  

 

Keywords: Parents Participation, Management, Child Development Center 

 

บทนำ   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุก

คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย 

ไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง

เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยวรรคสอง กำหนดว่า  

“รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามี

ส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย” มาตรา 258 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล  ด้านการศึกษา (1) ให้

สามารถเร่ิมดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54 วรรคสอง 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 (ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2545 และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหลักการจัดการศึกษา  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมตามมาตรา 8 ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 58 ให้บุคคลครอบครัว 
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ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากร 

เพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่

สถานศึกษา รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจำเป็น และพระราชบัญญัติการพัฒนา

เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดให้ (1) ให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างต้ังครรภ์เพ่ือให้บุตรท่ีอยู่ในครรภ์มี

สุขภาวะและพัฒนาการท่ีดี (2) ให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วง

ละเมิดไม่ว่าในทางใด (3) ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้

อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจำเป็นพิเศษ (4) สร้าง

คุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับ

สุนทรียะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายได้ (5) บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอ่ืน  

มีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

(6) ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากน้ีมาตรา 6  

ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้อง มีภารกิจ

ร่วมกันดำเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดี

เก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามท่ีคณะกรรมการกำหนด รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดให้เด็ก

ปฐมวัย ซ่ึงอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก                                            

ปฐมวัยดังกล่าวอีกท้ังมาตรา 7 บิดามารดาและผู้ปกครองมีหน้าท่ีจัดให้เด็กปฐมวัยซ่ึงอยู่ในความดูแลได้รับ

การพัฒนาตามแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและมาตรา 8 การจัดการเรียนรู้ของสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น

การสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์  

อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและ

พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 

ด้วยความรักความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่

ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการบริการ เตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มีการจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเด็ก 

สถานรับเล้ียงเด็กในท่ีทำงาน และในสถานประกอบการ โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชนและครอบครัว  

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถจัดการศึกษา ได้จัดให้เด็กท้ังชายและหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 2-4 ขวบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเตรียม

ความพร้อมของเด็กเล็ก ก่อนท่ีจะเข้าสู่การศึกษาในระดับสูงข้ึนต่อไปเพ่ือเป็นการเตรียม ความพร้อมของ

เด็กในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา การท่ีจะจัด
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้น้ันต้องข้ึนอยู่กับความพร้อม และการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง ความสำเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากมีอาคารและส่ิงแวดล้อม ท่ีออกแบบมาสร้างเสริม

การเรียนรู้แล้ว ส่ิงหน่ึงท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องกระทำคือ การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงการให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมส่งผลให้เกิด ประโยชน์

หลายประการ ได้แก่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาได้ตามทิศทางท่ีชุมชนต้องการ ครูสามารถ

เข้าใจเด็กและสามารถแก้ไขปัญหาของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะตำแหน่งครูผู้ดูแล

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จึงมีความต้องการท่ี

จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหัว

ดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือนำผลจากการศึกษาไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินของตนเอง รวมท้ังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าท่ี เพ่ือให้เกิด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยให้ได้ มาตรฐาน

มากย่ิงข้ึนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 

หัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอายุ และระดับ

การศึกษา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

      1. ผู้ปกครองท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง 

สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน 

    2. ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง“การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

หัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” คร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาและเปรียบเทียบ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาล

ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม อายุ และระดับการศึกษา ในภาระงาน 5 ด้าน 

ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ผู้วิจัย ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง 

สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 5 ด้าน ตามแนวคิดของการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการท่ัวไป (2) การบริหารจัดการด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลักสูตร (3) การบริหารงานจัดการด้านบุคลากร (4) การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และ  

(5) การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย 

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู้ปกครองเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัด

เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 63 คน 

 เคร่ืองมือ และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

            ตอน ท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ ท่ัวไปของค รู ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในสถานศึกษา แบบสอบถามน้ีเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จำแนกตาม ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การทำงาน  

             ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 35 ข้อ ใน 5 ด้าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 

5 ด้านประกอบด้วย 

(1) การบริหารจัดการท่ัวไป 

(2) การบริหารจัดการด้านวิชาการ 

     และกิจกรรมตามหลักสูตร  

(3) การบริหารจัดการด้านงานบุคลากร  

(4) การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

(5) การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์ 

    และเครือข่าย 
 

 

1. อายุ 

    - ต่ำกว่า 20 ปี 

    -  20 ปีข้ึนไป                                                                                                             

2. ระดับการศึกษา 

    - ต่ำกว่าปริญญาตรี 

    - ปริญญาตรีข้ึนไป 
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(Rating scale) 5 ระดับ โดยเรียงลำดับจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าความถ่ี อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โดยการทดสอบค่าที (t-test) 

 

ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 อายุ 20 ปี 

ข้ึนไป 41 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 

และระดับปริญญาตรีข้ึนไป จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 

   2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาล

ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน

สามารถสรุปได้ดังน้ี 

   2.1 การบริหารจัดการท่ัวไป ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม การบริหาร

จัดการท่ัวไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x#= 4.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วน

ร่วมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การกำหนด

แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ (x#= 4.94)  รองลงมาได้แก่ การดำเนินงาน

พัฒนาศูนย์ (x#= 4.92) และการนำเสนอความต้องการในการจัดการ มีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x#= 4.60)  

             2.2 การบริหารจัดการด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนา

ดูน  จังหวัดมหาสารคามการบริหารจัดการด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มากท่ีสุดทุกข้อ (x#= 4.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การให้ใช้บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

เด็ก (x#= 4.95) รองลงมาได้แก่ การนำเสนอเน้ือหาประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครูจะต้องจัดให้แก่เด็ก 

(x#= 4.92) และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และส่ือท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x#= 4.52)   

   2.3 การบริหารจัดการด้านบุคลากร ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัด 

การศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

การบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x#= 4.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 

การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร (x#= 4.23) รองลงมา ได้แก่  
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การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (x#= 4.13) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในศูนย์ มีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x#= 3.76) 

   2.4 การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

การบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x#= 3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด

ได้แก่ การสนับสนุนส่ิงของ งบประมาณ (x#= 4.16) รองลงมาได้แก่ การระดมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจกรรม 

ต่าง ๆ ในศูนย์ (x#= 3.98) และการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาอาคารสถานท่ีของศูนย์ มีค่าต่ำสุด  

(x#= 3.52) 

   2.5 การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง  สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง  อำเภอนาดูน  

จังหวัดมหาสารคาม การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(x#= 4.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนของสถานศึกษาประสานชุมชนและ

องค์กรภายนอกให้เป็นแหล่งบริการชุมชน (x#= 4.86) รองลงมาได้แก่ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (x#= 4.83) และการจัดกิจกรรมการเย่ียมบ้าน มีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x#= 4.59) 

3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอายุ  

และระดับการศึกษาเป็นดังน้ี 

   3.1 ผู้ปกครองท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

หัวดง  สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมแตกต่างกัน ดังน้ันจึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม ในด้านการบริหารจัดการท่ัวไป การบริหารจัดการด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

การบริหารจัดการด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ  และการบริหารจัดการด้าน

ความสัมพันธ์และเครือข่าย แตกต่างกัน    

   3.2 ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาล

ตำบลหัวดง สั งกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเด็กนาดูน  จังห วัดมหาสารคาม  โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ปกครองท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาล

ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม การบริหารจัดการท่ัวไป การบริหารจัดการด้านวิชาการ และ
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กิจกรรมตามหลักสูตร การบริหารจัดการด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการบริหาร

จัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย ไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัด

เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองมี

ส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนในการจัดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้านและ

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเน่ือง ในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้ามาสนับสนุนการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดงทุกด้าน ท้ังการบริหารจัดการท่ัวไป การบริหารจัดการด้าน

วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร การบริหารจัดการด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

และการบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย เพ่ือให้การเรียนรู้ของบุตรหลานมีคุณภาพ เน่ืองจาก

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ธรรมรัตน์ พงษ์ทอง (2559) ซ่ึงพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตอำเภอ

แก่งหางแมว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน

การเรียนรู้ท่ีบ้าน ด้านการเล้ียงดู ด้านการให้ความร่วมมือกับชุมชน ด้านอาสาสมัคร ด้านการส่ือสาร และ

ด้านการตัดสินใจ และสนับสนุนผลการวิจัยของกาญจนา เอียดสุย (2560) ซ่ึงพบว่าระดับการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษามากท่ีสุด คือ ด้านกิจกรรมนักเรียนรองลงไป ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านประกันคุณภาพ และด้าน

งบประมาณ ตามลำดับ และสนับสนุนผลการวิจัยของนันท์ เสียมไหม (2559) ซ่ึงพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน 

มีความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และสนับสนุนผลการวิจัยของ 

เบญจวรรณ ชาวส้าน (2559) ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิชาการโรงเรียน

วัดคลองขวาง (จรูญชนม์ ราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงตรงกับผลการวิจัย

ของ นิตยา โนจิต (2556) ซ่ึงพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการตัดสินใจ การปฏิบัติ และ 

การประเมินผล ภายใต้การบริหารงานท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป และเม่ือพิจารณาแต่ละด้าน 

มีรายละเอียด ดังน้ี ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
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ในการประเมินผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ ส่วนการบริหารงานด้านงบประมาณ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนด้าน 

การบริหารงานบุคคล พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีส่วน

ร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นรายด้านพบว่า และไม่สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของกันรญาณี ศรีสุรักษ์ (2559) ท่ีพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิชาการ

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปาน

กลาง โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือด้านบริหารงานวิชาการการ ด้านการบริหารงานบุคคล 

ด้านการบริหารงานท่ัวไปและด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามลำดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเด็กนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และสามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

2.1 อายุ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กแตกต่างกัน ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน คือการบริหารจัดการท่ัวไป การบริหารจัดการด้านวิชาการ 

และกิจกรรมตามหลักสูตร การบริหารจัดการด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการ

บริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย ซ่ึงอาจเป็นเพราะผู้ปกครองท่ีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต่างมี

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบมากกว่าผู้ปกครองท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป จึงทำให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

น้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552) ท่ีพบว่าผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุต่างกันมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 แต่แตกต่างจากงานวิจัยของกาญจนา เอียดสุย (2560) ซ่ึงพบว่าผู้ปกครองท่ีมี

อายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้ังโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน คือด้านวิชาการ 

ด้านงบประมาณ ด้านกิจการนักเรียน และด้านประกันคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน  

2.2 ระดับการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้ปกครอง

ทุกระดับการศึกษาต่างเห็นประโยชน์ของการร่วมมือร่วมใจและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาโดยมุ่ง

ให้สถานศึกษามีความเลิศ สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ชาวส้าน (2559) ท่ีพบว่าผู้ปกครองท่ีมีวุฒิ

การศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณา 

รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.5  

ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์ เสียมไหม (2559) ท่ีพบว่าผู้ปกครองท่ีมี

วุฒิการศึกษาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่า รายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 คือ ด้านการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกันรญาณี ศรีสุรักษ์ (2559) ท่ีพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
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ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.5 ยกเว้นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

              1.1 การบริหารจัดการท่ัวไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง 

อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้านอย่างเท่าเทียมกันและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2 การบริหารจัดการด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

หัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองในชุมชนได้มี

ส่วนร่วมในการสนับสนุนจัดต้ังห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3 การบริหารจัดการด้านบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาล

ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ

รวบรวมข้อเท็จจริงเม่ือมีปัญหาการผิดวินัยของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยหมุนเวียนให้ผู้ปกครอง

ทุกคนได้มีโอกาสเป็นกรรมการเท่าเทียมกัน 

1.4 การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาล

ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ควรให้เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือความโปร่งใส ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน 

การตรวจสอบสภาพใช้งานของมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เพ่ือให้เกิดความ

คุ้มค่าได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 

1.5 การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง 

สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

สนับสนุนการและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในแต่ละด้านอย่างละเอียด เพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการนำไปใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กอ่ืน ๆ สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือให้การบริหารเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและตรงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาต่อไป 

 

 

 



181 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

เอกสารและส่ิงอ้างอิง 

กาญจนา เอียดสุย. (2560). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนเขาชัยสน   

  อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12. 

  สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.  

กันรญาณี ศรีสุรักษ์. (2559). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพลูตา 

  หลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: ม.ป.ท. 

ธรรมรัตน์ พงษ์ทอง. (2559). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนเขาชัยสนอำเภอ 

  เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต. พัทลุง: ม.ป.ท. 

นิตยา โนจิต. (2556). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาส 

  ทางการศึกษา ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่: วารสารออนไลน์บัณฑิตศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

บุญณภัทร์ เดือนกลาง. (2552). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

  บ้านลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

เบญจวรรณ ชาวส้าน. (2559). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิชาการโรงเรียน 

  วัดคลองขวาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2. 

  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

หน่วยศึกษานิเทศก์. (2554). แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร:    

  การบริหารวิชาการ. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร.  

  



182 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

สมรรถนะการบริการที่ดีของผู้บริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

The Competency on Service Mind of School Administrators Under 

The Petchaboon Primary Educational Service Area Office 3 
 

ธนรัตน์ ซาวทองคำ 

Tanarut Saothongham 

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ ์

Ban Na Prachasamphanth School 

e-mail: Tanarut.saothongham@gmail.com 

Received: July, 13 2021 

Revised: July, 29 2021 

Accepted: August, 7 2021 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพ

การบริการ ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ เทคนิคการส่ือสาร และการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จำแนกตาม 

ประสบการณ์การทำงาน ขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 310 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  

เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ต้ังแต่ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ถึงน้อยท่ีสุด  

ซ่ึงมี ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ  .91 สถิติ ท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน คือ 

ประสิทธิภาพการบริการ  ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ  เทคนิคการส่ือสาร และการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

มีความสามารถอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า 

ครูท่ีมีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน สำหรับครูท่ีสังกัดโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการ

บริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้บริหาร

โรงเรียนขนาดใหญ่ มีสมรรถนะการบริการท่ีดี มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

คำสำคัญ: สมรรถนะ, การบริการท่ีดี, ผู้บริหารโรงเรียน 
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ABSTRACT 

The purpose of this research were to examine and to make a comparison of the 

competency on service mind of school administrators under the Petchaboon Primary 

Educational Service Area Office 3 in 3 aspects including efficiency of service, mastery of 

management, communicative technique and continuous self-development as classified by 

work experience and school size.  The study sample were 310 teachers of the schools 

under the Petchaboon Primary Educational Service Area Office 3. The research instrument 

was a questionnaire with 5-point rating scales with the reliability of .91.  The data analysis 

was carried out by using percentage, mean, standard deviation, t-test independent and 

One-Way ANOVA. 

The research findings were as follows: 1) the competency on service mind of 

school administrators under the Petchaboon Primary Educational Service Area Office 3 

was overall at high level. After item analysis, it was found that each aspect of the 

competency on service mind was also at high level - efficiency of service, mastery of 

management, communicative technique, and continuous self-development and  

2) according to the comparison results, it was found that the teachers having different 

amount of work experience did not have different opinions towards the competency on 

service mind of school administrators under the Petchaboon Primary Educational Service 

Area Office 3.  When classified by school size, it was found that the opinions of the 

teachers working in the schools of different sizes were significantly different at the  

.05 level. That is, in the teachers’ opinions, the administrators in large schools was 

competent a higher level than their counterparts in small schools. 

 

Keywords: Competency, Service Mind, School Administrators 

 

บทนำ   

 ความรวดเร็วในการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีก่อให้เกิดความสลับซับซ้อน

และปัญหาอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด  ในการดำเนินงานในสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารท่ีมี

วิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ มีใจรักการบริการและมีคุณธรรมจริยธรรม จึงจะทำให้องค์กร 

ประสบความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายท่ีคาดไว้  

 พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 ได้กำหนดให้วิชาชีพผู้บริหาร

โรงเรียน เป็นวิชาชีพควบคุม ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียน จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมืออาชีพให้สมกับ 
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เป็นวิชาชีพช้ันสูง (ยุพิน สุขมา, 2550: 1) เพ่ือให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมกับมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ท่ีให้ความสำคัญต่อผู้บริหารโรงเรียน เพราะ เช่ือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหน่ึงท่ีจะทำให้การจัดการศึกษา

ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซ่ึงได้กำหนดไว้ในหมวด 7 ครูอาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษามาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหาร โรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา มีฐานะเป็น

องค์การอิสระ ภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรา 53(2) 

กำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียน ท้ังของรัฐและของเอกชนต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(สมหวัง พิธิยานุวัตน์ และคณะ, 2543: 12) 

 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวบ่งช้ีท่ีสำคัญต่อทิศทางการดำเนินนโยบายการศึกษา พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียน ถือได้ว่าเป็นผู้จัดการทางการศึกษา เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรดำเนินการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและเป็นไปตามความมุ่งหวังของสังคม และ

หากผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ย่อมเป็นบุคคลท่ีมีสมรรถนะท่ีพึง

ประสงค์ของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน การท่ีผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถหรือสมรรถนะท่ี

เหมาะสมกับตำแหน่งทำให้บุคลากรในโรงเรียน เกิดความศรัทธาและยอมรับในการบริหารงาน (รุ่งเรือง 

สุขาภิรมย์, 2544: 46) ซ่ึงการบริหารงานในโรงเรียนเป็นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้ัง

ด้าน ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สังคมและประเทศชาติ โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติท่ีสำคัญท่ีสุด ในการให้ความรู้

และการบริการด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน ประชาชนในสังคม โรงเรียนถึงเป็นองค์กรวิชาชีพในการพัฒนา

คุณภาพของสังคม ซ่ึงคุณภาพของสังคมย่อมเกิดจากคุณภาพของการศึกษาข้ึนอยู่กับการบริหารโรงเรียน

ของผู้บริหารน่ันเอง มานิตย์ คณะวาปี  (ไพบูลย์ ไชยเสนา, 2550: 1; อ้างอิงจากมานิตย์ คณะวาปี,  

2546: 9) 

 สมรรถนะถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหน่ึงของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการท่ี

รอบรู้ เช่ียวชาญ ลักษณะของการบริหารจะต้องปรับให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์การท่ีเปล่ียนแปลงไป 

หากองค์การต้องการพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ควรมีการกำหนดให้มีระบบการพัฒนาสมรรถนะ 

(Competency) แมคแคลแลนด์ (McClelland, 1973: 1-14) ทำการศึกษา เก่ียวกับสมรรถนะ พบว่า  

ผู้ทำงานเก่งไม่ใช่ผู้เรียนเก่ง แต่ต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ท่ีตนมีอยู่เพ่ือประโยชน์ใน

งานท่ีทำ จึงเรียกคนน้ันว่ามี “Competency” ท่ีเหมาะสมกับงานน้ัน (ธำรงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ, 2551: 5) 

โดยสมรรถนะเป็นบุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายใน  ปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถ สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือ

ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ในงานท่ีตนรับผิดชอบ  (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 14) สอดคล้องกับ สมศักด์ิ ดล

ประสิทธ์ิ (2549: 11-13) บุคคลท่ีดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 

อีกท้ังต้องประพฤติปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ลักษณะในการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงการแสดงออกดังกล่าว เรียกว่า “สมรรถนะ” (Competency) 
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 สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้บริหารโรงเรียน นอกจากจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้

รอบรู้ทำงาน โดยมุ่งเน้นท่ีประชาชนมีจรรยาบรรณ มีคุณธรรมแล้ว ยังต้องมีสมรรถนะการบริการท่ีดี  

โดยบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์เห็นการไกล สนใจติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ 

และมีวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ผู้บริหารท่ีมีสมรรถนะการบริการท่ีดีจะต้องมีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม

ความสามารถ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน มีความพร้อมในด้านการประสานงาน

ให้การบริการอย่างรวดเร็ว (เปรมจิตต์ เหมินทร์, 2545: 25-27) สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(2553: 11) ระบุคุณลักษณะจำเป็นต่อการปฏิบัติงานข้าราชการ คือ ความมุ่งม่ัน ความต้ังใจและความ

พยายาม ท่ีจะให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ จากงานในหน้าท่ีราชการของตนหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีตนเอง

สามารถท่ีจะให้บริการได้ การบริการท่ีดีจึงเป็นการกระทำท่ีไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังในหรือต่างสังกัด  

เป็นการให้บริการหลายรูปแบบซ่ึงเกิดจากจิตสำนึกของผู้ให้บริการ นอกจากน้ีการให้บริการท่ีดีเป็นการสร้าง

ความรักท่ีดีของโรงเรียนต่อผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนควรสร้างการบริการท่ีดีเพ่ือให้เกิดความประทับใจ 

และถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบความสำเร็จความก้าวหน้าในโรงเรียนการบริการท่ี

ดีจะส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินงานเป็นท่ียอมรับและได้รับความไว้วางใจ 

ต่อผู้ปกครอง (ตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง, 2555: ออนไลน์) 

 สมรรถนะการบริการท่ีดี เป็นการกระทำท่ีเป่ียมไปด้วยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การ

ดำเนินการท่ีเป็นประโยชน์ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2540: 6) สร้างความพึงพอใจให้ผู้เก่ียวข้อง โดยการให้

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำ (อเนกลาภ สุทธินันท์ , 2555: ออนไลน์ )  

การให้บริการเป็นส่ิงท่ีสัมผัสแตะต้องได้ยากและเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปได้ง่าย (วีระพงษ์ เฉลิมวีระรัตน์, 

2542: 7) ซ่ึงถือว่าเป็นการกระทำพฤติกรรมหรือการปฏิบัติการณ์ท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้อีกฝ่ายหน่ึงโดย

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ัน (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์. 2548:14) อาจเป็นกิจกรรมผลประโยชน์ หรือความพึง

พอใจท่ีสนองความต้องการของผู้เก่ียวข้อง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541: 142) ถ้าการบริการดี

ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ถือเป็นหน้าตาขององค์การ (ตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง. 2555: ออนไลน์) การบริการ

จะมุ่งให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นหลัก หน่วยงานท่ีมีคุณภาพการบริการเป็นเลิศจะอยู่ได้และ

เจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง (สมิต สัชฌุกร, 2545:13) บุคคลท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการ จะต้องตระหนักและ

เข้าใจถึงความต้องการ (Need) และความคาดหวัง (Expectation) ของผู้รับบริการ ท่ีหวังจะได้รับคือ  

การบริการท่ีมีคุณภาพสูงการสร้างความพึงพอใจในการบริการ ต้องใช้เทคนิควิธีการกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือชนะ

ใจผู้รับบริการ นอกจากน้ีทัศนคติ ความรู้ ทักษะการส่ังสมประสบการณ์  ทำให้เกิดความชำนาญ 

ในการมีจิตสำนึกต่อการให้บริการท่ีดี (จินตนา บุญบงการ, 2545: 46) จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการบริการ 

 แนวทางการพัฒนาการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กำหนดไว้ว่า ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีการพัฒนาระบบการบริการท่ีทันสมัย ชัดเจนและเป็นเลิศในการบริการ 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการดังกล่าว การพัฒนาคุณภาพการบริการ การประสานงานระหว่าง

ภาษากับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน จึงเป็นส่ิงท่ีทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติและต้องอยู่ให้อยู่ในระดับดีมาก  

ซ่ึงผลการประเมินจะต้องอยู่ในระดับ 3.60 ข้ึนไป ทุกโรงเรียนสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรเสน ท่ังทอง 

(2556: 106-110) ได้ทำรูปแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท้ังระบบทุกโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ซ่ึงมีท้ังหมด 4 อำเภอ พบว่าด้านการบริการ ประสาน

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครองและชุมชนอำเภอท่ีได้ ระดับคุณภาพ ดี ได้แก่ อำเภอ 

บึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี ระดับคะแนน 3.27, 3.04 ตามลำดับ และโรงเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ  

ปานกลาง ได้แก่ อำเภอศรีเทพ อำเภอหนองไผ่ โดยมีระดับคะแนนท่ี 2.85, 2.91 ตามลำดับ ซ่ึงผล 

การประเมินดังกล่าวน้ี ยังไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีกำหนดไว้ 

 จากสภาพปัญหา และความจำเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยซ่ึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 จึงมีความสนใจศึกษาสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน

ซ่ึงถือว่าสมรรถนะการบริการท่ีดี เป็น 1 ใน 5 ของสมรรถนะหลักท่ีสำคัญของข้าราชการท่ีจะสามารถพัฒนา

องค์กรไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จได้ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548: 11-12,  

สายฝน เลาหะวิสุ, 2552: 23-25) ประกอบด้วย 4 ด้านคือ 1) ประสิทธิภาพการบริการ 2) ความรอบรู้ใน

การบริหารจัดการ 3) เทคนิคการส่ือสารและ 4) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพราะการพัฒนาและส่งเสริม

สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนน้ันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีระบบ 

ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามการประเมินของครู จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน  

และขนาดโรงเรียน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎี เพ่ือกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่คือ ด้านประสิทธิภาพการบริการ  

ด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ ด้านเทคนิคการส่ือสารและ ด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 3 ปีการศึกษา 2562 รวมประชากร 1,599 คน ใน 161 โรงเรียน จำแนกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก  

1,439 คน โรงเรียนขนาดกลาง 81 คนและโรงเรียนขนาดใหญ่ 79 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์เขต 3 ปีการศึกษา 2562 โดยการกำหนดตามตารางเคร์จซ่ี; และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan, 

1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 310 คน จากน้ันทำการสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นช้ัน 

แล้วทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละช้ัน ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 279 คน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 16 คน และโรงเรียนขนาด

ใหญ่ จำนวน 15 คน 

 เคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ  

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

สมรรถนะการบริการท่ีดีของผูIบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณW เขต 3 

ประกอบดIวย 4 ดIาน คือ 
 

1. ประสทิธิภาพการบริการ 

2. ความรอบรู7ในการบริหารจัดการ 

3. เทคนิคการสือ่สาร 

4. การพัฒนาอยEางตEอเน่ือง 
 

สถานภาพ 

1. ประสบการณWการทำงาน 

    1.1 ต่ำกวEา 10 ปJ  

    1.2 ต้ังแตE 10 ปJ ข้ึนไป 

2. ขนาดโรงเรียน 

   2.1 ขนาดเล็ก 

   2.2  ขนาดกลาง 

   2.3  ขนาดใหญE 
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ รายการ 

(Checklist) โดยสอบถามเก่ียวกับ ประสบการณ์การทำงาน และขนาดโรงเรียน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ใน 4 ด้าน คือ 1) ประสิทธิภาพการบริการ 2) ความรอบรู้

ในการบริหาร จัดการ 3) เทคนิคการส่ือสาร และ 4) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีลักษณะเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
 

 5  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริการท่ีดี  มากท่ีสุด 

 4  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริการท่ีดี  มาก  

 3  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริการท่ีดี  ปานกลาง  

 2  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริการท่ีดี  น้อย  

 1  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริการท่ีดี  น้อยท่ีสุด 
 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

          1. ผู้วิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะห์ท่ีออกให้โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

พร้อมแบบสอบถามไปติดต่อประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตให้ ตอบแบบสอบถาม 

2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้ครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ในแต่ละโรงเรียน จํานวน 310 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จํานวน 257 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.90 
 

 การจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยมี

ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

          1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 ด้วยการหาความถ่ีและร้อยละ (Percentage) 

          2. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยรวมและรายด้าน แล้วนําค่าเฉล่ียท่ีได้มาเปรียบเทียบ กับเกณฑ์การแปล ความหมาย 

ค่าเฉล่ีย เป็นระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2541: 100) ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

                  ค่าเฉล่ีย                                  ความหมาย  

4.51 - 5.00    มีสมรรถนะการบริการท่ีดี อยู่ในระดับมากท่ีสุด         

   3.51 - 4.50    มีสมรรถนะการบริการท่ีดี อยู่ในระดับมาก  

   2.51 - 3.50    มีสมรรถนะการบริการท่ีดี อยู่ในระดับปานกลาง     

   1.51 - 2.50                          มีสมรรถนะการบริการท่ีดี อยู่ในระดับน้อย 

   1.00 - 1.50                          มีสมรรถนะการบริการท่ีดี อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 3. เปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำแนกตาม ประสบการณ์การทำงาน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test 

Independent) และขนาดโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis 

of Variance) และเม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงได้ทำการทดสอบความแตกต่าง 

เป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test) 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

              1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง

ของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) 

              1.2 การหาความเช่ือ ม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพ้ืนฐาน 

              2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

              2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

           3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 

              3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประสบการณ์ 

การทำงาน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Independent) 

    3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามขนาดโรงเรียน  

ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงได้ทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé's test) 
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ผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  โดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อ สมรรถนะการบริการท่ีดี 
ระดับสมรรถนะ 

𝐱# S.D. แปลผล 

1 ประสิทธิภาพการบริการ 3.92 0.51 มาก 

2 ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ                                3.87 0.57 มาก 

3 เทคนิคการส่ือสาร                                              3.80 0.48 มาก 

4 การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง                                     3.64 0.44 มาก 

รวม 3.76 0.35 มาก 

 

           จากตารางท่ี  1 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ี ดีของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x#= 3.76, S.D.= 

0.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน เฉล่ียเรียงลำดับจาก

มากไปหาน้อย ดังน้ี ประสิทธิภาพการบริการ (x#= 3.92, S.D.= 0.51) ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ  

(x#= 3.87, S.D.= 0.57) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (x#= 3.64, S.D.= 0.48) และเทคนิคการส่ือสาร  

(x#= 3.60, S.D.= 0.48) ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด 

               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านประสิทธิภาพการบริการ  

               โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ ประสิทธิภาพการบริการ 
ระดับสมรรถนะ 

x# S.D. แปลผล 

1 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการ

รับรู้เหตุการณ์ท่ีทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน                  
3.89 0.68 มาก 

2 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงอออกถึงความรู้ความเข้า

ใจความแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคล                                
3.73 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ข้อ ประสิทธิภาพการบริการ 
ระดับสมรรถนะ 

x# S.D. แปลผล 

3 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงอออกถึงการให้บริการด้วย 

ไมตรีจิตจนสามารถสร้างความประทับใจให้กับ

ผู้รับบริการ   

3.86 0.73 มาก 

4 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรู้ 

ความเข้าใจในงานบริการอย่างแท้จริง                          
3.80 0.62 มาก 

5 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นผู้มีไหวพริบ

ในการเป็นผู้ให้บริการ   
3.67 0.68 มาก 

6 ผู้บริหารให้การสนับสนุนแผนงานการบริการในโรงเรียน

เป็นอย่างดี  
3.96 0.73 มาก 

7 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการตนเองให้เป็น 

ผู้ท่ีมีความม่ันคงทางอารมณ์     
4.07 0.79 มาก 

8 ผู้บริหารสามารถควบคุมตนเองให้ละเว้นการกระทำ 

บางอย่างท่ีจะทำให้เกิดผลเสียตามมาภายหลัง                 
3.98 0.88 มาก 

9 ผู้บริหารให้ความสำคัญกับทุกคนท่ีมารับบริการ 

ด้วยความซ่ือสัตย์    
4.07 0.80 มาก 

10 ผู้บริหารอุทิศเวลาส่วนตนให้กับผู้มารับบริการอย่าง

เต็มท่ี 
4.14 0.86 มาก 

รวม 3.92 0.51 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  ด้านประสิทธิภาพการบริการ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

(x#= 3.92, S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ผู้บริหารอุทิศเวลาส่วนตนให้กับผู้มารับบริการอย่างเต็มท่ี (x#= 4.14, S.D.= 0.86) รองลงมา คือ 

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับทุกคนท่ีมารับบริการด้วยความซ่ือสัตย์ (x#= 4.07, S.D.= 0.80) และผู้บริหาร 

มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีความม่ันคงทางอารมณ์ (x#= 4.07, S.D.= 0.79) 

ตามลำดับ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ี แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคล (x#= 3.73, S.D.= 0.72) 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน  

       สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 ด้านความรอบรู้ 

                ในการบริหารจัดการ โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ 
ระดับสมรรถนะ 

x# S.D. แปลผล 

1 ผู้บริหารสามารถอธิบายถึงแนวคิดและหลักการของ 

การบริการได้อย่างชัดเจน 
3.83 0.87 มาก 

2 ผู้บริหารสามารถอธิบายถึงวิธีการและข้ันตอนดำเนิน 

งานการให้บริการได้อย่างครอบคลุม 
3.95 0.90 มาก 

3 ผู้บริหารมีการกำหนดคุณภาพของการบริการก่อน 

มอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติ                 
3.98 0.80 มาก 

4 ผู้บริหารจัดให้มีการแบ่งส่วนความรับผิดชอบแก่ผู้ให้ 

บริการก่อนการปฏิบัติ  
4.05 0.84 มาก 

5 ผู้บริหารสามารถตอบข้อซักถามเก่ียวกับงานบริการ 

ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจอย่างเป็นข้ันตอน  
3.97 0.83 มาก 

6 ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมเพ่ือพัฒนาการบริการ 

ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
3.96 0.74 มาก 

7 ผู้บริหารมีการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนด้าน 

การจัดการในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.56 0.69 มาก 

8 ผู้บริหารมีการติดตาม ประสานงานกับผู้ร่วมงาน 

เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ 
3.59 0.62 มาก 

รวม 3.87 0.57 มาก 

  

จากตารางท่ี 3 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 

อยู่ในระดับมาก (x#= 3.87, S.D.= 0.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ผู้บริหารจัดให้มีการแบ่งส่วนความรับผิดชอบแก่ผู้ให้บริการก่อนการปฏิบัติ  

(x#= 4.05, S.D.= 0.84) รองลงมาคือ มีผู้บริหารสามารถตอบข้อซักถามเก่ียวกับงาน บริการให้ผู้ร่วมงาน 

เข้าใจอย่างเป็นข้ันตอน (x#= 3.97, S.D.= 0.83) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ผู้บริหารมีการพัฒนา 

และปรับปรุงข้ันตอนด้านการจัดการในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (x# = 3.56, S.D.= 0.69) 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน    

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านเทคนิคการส่ือสาร โดยรวม 

                และรายข้อ 
 

ข้อ เทคนิคการส่ือสาร 
ระดับสมรรถนะ 

x# S.D. แปลผล 

1 ผู้บริหารให้ข้อมูลด้านการบริการแก่ผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน   3.60 0.71 มาก 

2 ผู้บริหารมีการแลกเปล่ียนข้อมูลกับผู้ร่วมงานเพ่ือเป็นประโยชน์ 

ในงานบริการ                                             
3.62 0.76 มาก 

3 ผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ  

ในงาน บริการได้อย่างชัดเจน กระชับ 
3.54 0.76 มาก 

4 ผู้บริหารให้การยอมรับการนําเสนอความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

ในงานบริการอย่างสม่ำเสมอ                      
3.66 0.73 มาก 

5 ผู้บริหารสามารถใช้วาจาจัดการกับความขัดแย้งในงานบริการ                                                         3.56 0.68 มาก 

6 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีไหวพริบในการส่ือสาร      3.58 0.70 มาก 

7 ผู้บริหารสามารถส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลได้เหมาะสมกับกลุ่ม 

ผู้ฟังในระดับท่ีแตกต่างกัน                                          
3.62 0.86 มาก 

รวม 3.60 0.48 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านเทคนิคการส่ือสาร โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

(x#= 3.60, S.D.= 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดคือ ผู้บริหารให้การยอมรับการนําเสนอความคิดเห็นของผู้ร่วมงานในงานบริการ อย่างสม่ำเสมอ 

(x#= 3.66, S.D.= 0.73) รองลงมา ผู้บริหารสามารถส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลได้ เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง 

ในระดับท่ีแตกต่างกัน (x#= 3.62, S.D.= 0.66) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ผู้บริหารสามารถแสดง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ในงานบริการได้อย่างชัดเจน กระชับ (x#= 3.54, S.D.= 0.76) 
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ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน  

         สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านการพัฒนาอย่าง 

                ต่อเน่ือง โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อ การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ระดับสมรรถนะ 

x# S.D. แปลผล 

1 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นผู้ท่ี มี 

การพัฒนา ตนเองในด้านการบริการอย่างสม่ำเสมอ 
3.66 0.65 มาก 

2 ผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นผู้ท่ีสนใจ  

ใฝ่รู้ด้านการบริการอย่างสม่ำเสมอ 
3.61 0.68 มาก 

3 ผู้บริหารมีการแสวงหาวิธีการบริการใหม่ ๆ เพ่ือนำ 

มาปรับใช้ใน โรงเรียน   
3.57 0.71 มาก 

4 ผู้บริหารมีการวางแผนในงานบริการอย่างมีเป้าหมาย 3.68 0.70 มาก 

5 ผู้บริหารมีการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

เพ่ือนำไปสู่การบริการท่ีดีจนเป็นท่ียอมรับ   
3.60 0.69 มาก 

6 ผู้บริหารมีแผนยกระดับโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศ 

ด้านการบริการ 
3.67 0.70 มาก 

7 ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม การให้บริการของ

ผู้ร่วมงาน  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ อย่างสม่ำเสมอ 

3.71 0.66 มาก 

8 ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเองในด้าน 

การบริการ เพ่ือก้าวสู่ตำแหน่งท่ีสูงข้ึน  
3.64 0.60 มาก 

รวม 3.64 0.44 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3 ด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก    

(x#= 3.64, S.D.= 0.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม การให้บริการของผู้ร่วมงาน เพ่ือตอบสนองความ ต้องการของ

ผู้รับบริการ อย่างสม่ำเสมอ (x#= 3.71, S.D.= 0.66) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการ วางแผนในงานบริการ

อย่างมีเป้าหมาย (x#= 3.68, S.D.= 0.70) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีการแสวงหาวิธีการบริการ

ใหม่ ๆ เพ่ือนำมาปรับใช้ในโรงเรียน (x#= 3.57, S.D.= 0.71) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 6  วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   

               การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามการประเมินของครู จําแนกตามประสบการณ์ 

               การทํางาน โดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อ สมรรถนะการบริการท่ีดี 

ต่ำกว่า 10 ปี 
ต้ังแต่ 10 ปี 

ข้ึนไป 
t p 

n=127 n=130 

𝐱# S.D. 𝐱# S.D. 

1 ประสิทธิภาพการบริการ                   3.84 0.45 3.99 0.55 -2.33* .020 

2 ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ          3.82 0.54 3.93 0.58 -1.63 .104 

3 เทคนิคการส่ือสาร                          3.60 0.45 3.60 0.50 -.03 .979 

4 การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   3.64 0.43 3.65 0.45 -.206 .837 

รวม 3.72 0.32 3.79 0.37 -1.58 .114 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 6 แสดงว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามการประเมินของครู จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูท่ีมี

ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป มีการประเมินสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหาร ในด้านประสิทธิภาพ

การบริการ มากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกน้ัน  

ไม่พบความแตกต่าง 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลปรากฏ ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

               การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 
 

สมรรถนะการบริการท่ีดี 
แหล่งความ

แปรปรวน 
df ss MS F P 

ประสิทธิภาพการบริการ         

ระหว่างกลุ่ม 2 .59 .30 1.16 .314 

ภายในกลุ่ม      254 64.71 .26   

รวม               256 65.30    

ความรอบรู้ในการบริหาร

จัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 2 2.28 1.14 3.64 .028* 

ภายในกลุ่ม      254 79.68 .31   

รวม               256 81.96    

เทคนิคการส่ือสาร 

ระหว่างกลุ่ม 2 .60 .30 1.34 .265 

ภายในกลุ่ม      254 57.32 .03   

รวม               256 57.92    

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ระหว่างกลุ่ม 2 .76 .38 2.01 .136 

ภายในกลุ่ม      254 48.13 .19   

รวม 256 48.89    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2 .87 .43 3.67 .027* 

ภายในกลุ่ม      254 29.97 .12   

รวม               256 30.84    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 7 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีสมรรถนะ  

การบริการท่ีดี โดยรวม และด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 8  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านความรอบรู้ในการบริหาร 

                จัดการ จําแนกตามตัวแปรขนาดโรงเรียน เป็นรายคู่ 
 

สมรรถนะการบริการท่ีดี x# 
ขนาดโรงเรียน 

เล็ก กลาง ใหญ่ 

ด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ 

เล็ก 3.84 - .17 .38* 

กลาง 4.01  - .21 

ใหญ่ 4.22   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

          จากตารางท่ี 8 พบว่า สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่

มีสมรรถนะการบริการท่ีดีมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์  ดังน้ี 

1. สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 

2546 มาตรา 43  ได้กำหนดให้วิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน เป็นวิชาชีพควบคุม ดังน้ัน ผู้บริหารโรงเรียน 

จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมืออาชีพ ให้สมกับเป็นวิชาชีพช้ันสูง (ยุพิน สุขมา.2550:1) เพ่ือให้เกิดผลเป็นไป

ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2545 ท่ีให้ความสําคัญต่อผู้บริหารโรงเรียน เพราะเช่ือว่า เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึงท่ีจะทําให้การจัด

การศึกษาประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ (สมหวัง พิธิยานุวัตน์, และคณะ. 2543: 12) 

ผู้บริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันต้องมี ความเป็นผู้นําในการปฏิบัติภารกิจท่ีจะนําโรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็น เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนและต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ซ่ึงต้องมี

สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับตําแหน่ง ทําให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความศรัทธาและยอมรับในการบริหารงาน 

(รุ่งเรือง สุขาภิรมย์, 2544: 48) และสมรรถนะท่ีสําคัญของผู้บริหารโรงเรียนท่ีต้องมีก็คือสมรรถนะ 

การบริการท่ีดี โดยบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ เห็นการณ์ไกล มีวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม  

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีเจตคติท่ีดีต่อการทํางาน มีความพร้อมในด้านการประสานงาน ให้บริการ 

อย่างรวดเร็ว (เปรมจิตต์ เหมินทร์, 2545: 25-27) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุพิน สุขมา (2550: 83)  

ท่ีศึกษาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตากเขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน 
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อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ (2551) ศึกษาเร่ือง สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต3 พบว่า ครูและผู้บริหาร โรงเรียนมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนองคาย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับ ศิริจันทร์ พลอยกระโทก (2551) ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอนแก่น เขต 5 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

ทางการบริหารของ ผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สําหรับผลการศึกษาสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ใน 4 ด้าน คือ 1) ประสิทธิภาพการบริการ 2) ความรอบรู้ 

ในการบริหารจัดการ 3) เทคนิคการส่ือสาร และ 4) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

    1.1 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านประสิทธิภาพการบริการ อยู่ในระดับมาก เป็นท่ียอมรับกันว่า 

สมรรถนะการบริการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จในการบริหารจัดการในองค์การเพราะเม่ือ ระบบได้ถูก

จัดวางอย่างดีแล้วประสิทธิภาพท่ีตามมาก็จะดีตามไปด้วย (ปรีชา วัชราภัย, 2552: 2) การบริการท่ีดี

ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและช่ืนชมองค์การ ซ่ึงเป็นผลดีให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้วย (อาศยา  

โชติพานิช, 2555: ออนไลน์) นอกจากน้ีผู้บริหารยังต้องมีความเข้าใจหลักการและ แนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการวางโครงสร้างการ

บริหาร กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน จัดระบบ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล อย่างต่อเน่ืองและเป็น

ระบบ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ 

   1.2 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านความรอบรู้ในการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก ผู้บริหาร

โรงเรียนได้มีการนําแนวคิด นวัตกรรมหรือทางเลือกใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ เกิด

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานด้านการจัดการ (สายฝน เลาหะวิสุ. 

2552: 23) การทํางานในยุคปัจจุบันเน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงต้องมีความ ไว้วางใจกัน กําหนด

เป้าหมายการทํางานท่ีชัดเจน (พรรณราย ทรัพยะประภา. 2540: 3-13) สอดคล้องกับอลัน (Alan, 2005: 

10 -12) กล่าวว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมท่ีเป็น องค์ประกอบสมรรถนะหลักของผู้บริหาร

โรงเรียนประกอบด้วย การมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน การ เป็นผู้มีการบริหารจัดการเร่ืองเวลาดี การมีระดับ

ความสามารถในภารกิจท่ีหลากหลาย การมี ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การมีความมุ่งม่ัน กล้าเผชิญหน้า และ

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

   1.3 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านเทคนิคการส่ือสาร อยู่ในระดับมาก การส่ือสารภายใน โรงเรียนท่ีดี 

ท่ีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นส่ิงเช่ือมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร 
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ในโรงเรียน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อโรงเรียนเพราะนโยบาย การบริหารงานการ

จัดการของโรงเรียนเป็นส่วนสําคัญ และเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ท่ีวางไว้ การส่ือสารภายใน

โรงเรียน จึงเป็นส่ิงจําเป็นย่ิงสําหรับกิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังน้ีหากการส่ือสารท่ี

ชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน บุคลากรเกิดความพึงพอใจ และ

เข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการทํางาน (เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี: และคณะ, 

2556: ออนไลน์) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กานต์สินี ปิติสุข (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การบริการท่ีดีของบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิ เจคติต่อการทํางาน ความเช่ือภายในอํานาจตน ลักษณะการมุ่งอนาคต และความร่วมแรงร่วมใจ 

มีความสัมพันธ์กับการ บริการท่ีดี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

    1.4 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียน จะต้องเป็น

ผู้ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สม่ำเสมอ เพ่ือประสิทธิภาพของการทํางาน ถือเป็นปัจจัยท่ี มีความสําคัญ

ท่ีสุดในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ทันกับ เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

อยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีใจรักการบริการ และมีคุณธรรมจริยธรรมจึง

จะทําให้องค์การประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (ธีระ รุญเจริญ, 2545: 63) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

เป็นการประสานแนวคิดการพัฒนาท่ี หลากหลายมาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม วิธีพัฒนางานบริการ

อย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) เป็นแนวทางท่ีการบริการจะต้องมีการพัฒนากระบวนการ

ให้บริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ รองรับความเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายใน ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (อเนก สุวรรณบัณฑิต; และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548: 280-282) 

สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ลัดดา ทองโคตร (2554:100) การศึกษาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ

ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 

อยู่ในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพการ บริการ 2) ความรอบรู้ใน

การบริหารจัดการ 3) เทคนิคการส่ือสาร และ 4) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จําแนกตาม ประสบการณ์การ

ทํางาน และขนาดโรงเรียน สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

             2.1 ครูท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ บริการท่ีดีโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ต้ังแต่ 

10 ปีข้ึนไป มีความเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหาร โรงเรียน ในด้านประสิทธิภาพการ

บริการ มากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจาก 

ประสบการณ์เป็นตัวแปรหน่ึงท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน ท่ีมีประสบการณ์มากย่อมมีการพัฒนางานได้มากกว่า

ผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อย (สายัณห์ มามีไชย, 2543: 81) โดยประสบการณ์การทำงาน เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำ
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ให้การบริหารประสบความสำเร็จหรือ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ทํางานสูงย่อมมีความสามารถใน การทำงานมากกว่า (เมตต์ เมดตการณ์จิต, 2547: 173-174) ทักษะการ

บริหารจะต้องเรียนรู้มา จากประสบการณ์ นักบริหารส่วนใหญ่ ก้าวข้ึนสู่ตำแหน่งจากการทำงานท่ี

หลากหลายเป็นการสร้าง เสริมประสบการณ์ติดต่อกันมา ผู้บริหารท่ีเผชิญกับการแข่งขันทางการบริหารใน

หลายรูปแบบได้ พัฒนาประสบการณ์จนเกิดความรอบรู้ (พโยม ชมพูแสง, 2549: 104; อ้างอิงจาก Griffin, 

1996, : 21-22) เช่นเดียวกับ แนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์, และชัยยศ สันติวงษ์ (2533: 54) กล่าวถึง 

ประสบการณ์การทำงานเป็นตัวแปรสำคัญเก่ียวข้องกับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน เพราะ เป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน นอกจากน้ีประสบการณ์ย่อมก่อให้เกิด ความรู้ 

ความชำนาญ ทักษะ ทัศนคติ ผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกว่าจะเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ผล สำเร็จได้ดีกว่าผู้มี

ประสบการณ์น้อย (กันยา สุวรรณแสง, 2536: 81-82) สอดคล้องกับ งามเพ็ญ พันธ์ดี (2545: 71) ศึกษา

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตาม มาตรฐานโรงเรียน พ.ศ.2541 

ของโรงเรียนประถมศึกษาโดยศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหาร โรงเรียนจําแนกตามประสบการณ์

การทํางานผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ การทํางานในระดับสูงจะมีการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนตามมาตรฐานระดับสูงด้วย 

    2.2 ครูท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริการท่ีดี ของผู้บริหาร

โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สอดคล้องกับการวิจัยของ สุริยา มนตรีภักด์ิ (2550: 73) เร่ือง บทบาทของ ผู้บริหารสถานศึกษาในการ

พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้อบังคับคุรุสภา 2548 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยจําแนกตามขนาดของ สถานศึกษาพบว่าบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมศักด์ิ สมมาคูณ (2552: 85) กล่าวว่า ครูท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีความ คิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต4 โดยรวมและรายด้าน 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 เช่นเดียวกับ อินทิรา อินทโชติ (2555) การศึกษา

สมรรถนะการทํางานเป็นทีม ของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบ

ตามขนาดโรงเรียน พบว่า มีความต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

              1.1 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 3 ท้ัง 4 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า ด้านเทคนิคการส่ือสาร มีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด ดังน้ัน ผู้บริหาร

โรงเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะ ความสามารถในด้านน้ี เพราะการส่ือสารท่ีดี ท่ีจะ ช่วยสร้างความเข้าใจ
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ในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นส่ิงเช่ือมความ สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน โรงเรียน และเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อโรงเรียนในทางบวก 

    1.2 สมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 3 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารมีการพัฒนาและ ปรับปรุงข้ันตอน

ด้านการจัดการในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) ผู้บริหารสามารถใช้ วาจาจัดการกับความ

ขัดแย้งในงานบริการ มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ซ่ึงความสามารถน้ีเป็นทักษะท่ีจำเป็น สําหรับการบริหารจัดการด้าน

การบริการท่ีดีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังน้ันผู้บริหารควรมีการพัฒนา ตนเองเก่ียวกับเร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ือง

และสม่ำเสมอ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรมีการศึกษาสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของ ผู้ปกครอง  

และกรรมการสถานศึกษา 

    2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการบริการท่ีดีของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ งบประมาณ

ในการจัดการศึกษา ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น 
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