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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเร่ืองการศึกษากับคนพิการในสังคมไทย  

ซ่ึงศึกษาบริบทต่าง ๆ ของการศึกษาท่ีจัดเพ่ือคนพิการ ดังต่อไปน้ี 1) ความหมายของคนพิการ 2) ประเภท

ของคนพิการ 3) รูปแบบการจัดการศึกษาให้กับคนพิการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 4) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

คนพิการ เพ่ือวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาด้านการศึกษากับคนพิการ นำไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะให้กับ

สังคมไทยในการจัดรูปแบบการศึกษาให้กับคนพิการเพ่ือให้ระบบการศึกษาของคนพิการในสังคมไทยมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีข้อเสนอแนะท่ีมาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา 

ดังต่อไปน้ี 1) การศึกษาสำหรับคนพิการยังขาดความครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงทำให้เห็นว่าประเทศไทยยัง

ขาดการให้ความสำคัญด้านการศึกษาของคนพิการ 2) ควรมีการเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการให้

การศึกษาแก่คนพิการ โดยควรมีการเพ่ิมกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพครูโดยเฉพาะ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้คน 

มีความประสงค์ในการประกอบวิชาชีพครูสำหรับคนพิการเพ่ิมข้ึน 3) ควรมีการสนับสนุนการศึกษา 

ในวิชาชีพเฉพาะด้านของคนพิการ เช่น ครู ช่าง หัตถกรรม ประติมากรรม 4) ควรมีการเข้าถึงการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำและได้มาตรฐาน 

 

คำสำคัญ: การศึกษา, คนพิการ, กฎหมาย 

 

ABSTRACT 

Academic articles, which is studying and analyzing the issue of education to 

disabled person in society. Studied the context of the study, the Foundation for disabled 
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person. As follows: 1) the meaning of the disabled. 2) Type of disabled person. 3) The 

organization of education for disabled person from the past to present. 4) The related 

laws with disabled person. To analyze the direction of develop education with a disabled 

person leading to the suggestion that Thai society in the form of education for disabled 

person in Thai society to be more effective there are many suggestions from the analysis 

and synthesis knowledge. As follows: (1 )  Education for people with disabilities still not 

thoroughness in all areas. This indicates that Thailand lacks the importance of education 

for the disabled. ( 2 )  Government should add personnel with the expertise to provide 

education to people with disabilities. The law should add the teaching profession.  

To create incentives for people who wishing to practice the teaching profession for 

people with disabilities increases. (3) Government should support education in the field of 

professional people such as teachers, technicians, and craft sculpture. (4) Access to 

quality education should be accessible, accurate and standard. 

 

Keywords: Education, Disability, Law 

 

บทนำ 

ความพิการอาจเป็นหน่ึงในประเด็นทางสังคมท่ีปรากฏชัด แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่ได้รับความใส่ใจ

เพียงพอ อีกท้ังนิยามคำว่า “ความพิการ” ยังมีความเข้าใจต่างกันด้วย อาทิ สหรัฐอเมริกาเรียก คนพิการว่า 

“Handicap” หมายถึง ผู้ท่ีต้องการแต้มต่อจากผู้อ่ืน สหราชอาณาจักร กลับเรียกว่า “Disable” หมายถึง  

ผู้ไร้ความสามารถในการดำเนินชีวิต ทัศนคติท่ีแตกต่างกันน้ีล้วนมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ท่ีคนพิการจะได้รับจาก

บุคคลท่ัวไป ท้ังน้ีทัศนะและมายาคติท่ีเก่ียวกับความพิการอาจเกิดจากการละเลยความจริงท่ีว่า ไม่แน่ว่าสัก

วันหน่ึงเราเองก็อาจจะต้องเป็นหน่ึงในผู้ท่ีต้องรับผลของความพิการด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะมาจากความ

เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็ตาม คนพิการในปัจจุบันจำนวนไม่น้อยท่ีไม่ได้มีความพิการมาต้ังแต่กำเนิด ความ

พิการส่งผลกระทบท้ังด้านจิตใจและการดำรงชีวิตอีกด้วย หากความพิการเกิดกับผู้อยู่ในวัยเรียนจะส่งผลต่อ

การพัฒนาทางทักษะและสติปัญญา และการขาดส่ิงอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้าถึงการศึกษา

สำหรับพวกเขาก็เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการทางสติปัญญาและการประกอบอาชีพของคนพิการในสังคมไทย

เป็นอย่างมาก (ภัทรกิต์ิ โกมลกิติ, 2550)  

คนพิการจำเป็นต้องได้รับสิทธิด้านต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกับคนท่ัวไปในสังคม เพ่ือให้สามารถดำเนิน

ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงสิทธิคนพิการได้รับการรับรองอย่างเป็นรูปธรรมคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กระท่ังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้รับรองสิทธิ

คนพิการเพ่ิมมากข้ึน โดนประกอบด้วย 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 
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 1) ด้านความคุ้มครอง หมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 4 กำหนดให้สิทธิ เสรีภาพละความเสมอภาค

ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองอย่างสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมเสมอกัน 

2) ด้านความเสมอภาค หมวดท่ี 3 มาตรา 27 ภาครัฐจะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลท่ีมี

ความแตกต่างในเร่ืองถ่ินดำเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สุขภาพ สถานะส่วนบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไม่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญไม่ได้ 

3) ด้านสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข หมวด 3 มาตรา 7 กำหนดให้บุคคลผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับ

บริการสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และบุคคลมีสิทธิได้รับการปกป้องและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน หมวดท่ี 5 มาตรา 55 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ

สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงเพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรค และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อีกท้ังต้องพัฒนาการบริการอย่างมีคุณภาพและยกระดับให้มีมาตรฐานสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และ 

4) ด้านการศึกษา หมวดท่ี 5 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา

เป็นเวลา 12 ปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

นอกจากน้ีคนพิการในสังคมไทยยังได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจากกฎหมายในระดับ

พระราชบัญญัติ อีกหลายฉบับท่ีสำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการจัด

การศึกษาสำหรับคนพิการ พ .ศ .2551 พระราชบัญญั ติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ .2545 

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซ่ึงเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศท่ี

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าว เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 (พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ 

และคณะ, 2556) สิทธิประโยชน์สำคัญและถือเป็นสิทธิท่ีคนพิการพึงได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้แก่ (1) สวัสดิการเบ้ียความพิการ (2) สิทธิในการกู้ยืม

เงินทุนประกอบอาชีพ (3) การช่วยเหลือทางกฎหมาย (4) การขจัดการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคน

พิการ (5) การจัดบริการล่ามภาษามือไทย (6) การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (7) การ

สนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ (8) สิทธิการลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ (9) สิทธิการลดหย่อนภาษี (10) 

สิทธิในการจ้างงาน (11) สิทธิด้านอาชีพ (12) สิทธิด้านการศึกษา และ (13) สิทธิด้านการแพทย์ โดยการขอ

ใช้สิทธิต่าง ๆ คนพิการจะต้องได้รับการจดทะเบียนคนพิการหรือมีบัตรประจำตัวคนพิการก่อน ซ่ึงมีความ

จำเป็นย่ิงในเร่ืองของการเข้าจึงสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีพึงได้รับจากการสนับสนุนของรัฐ  

ดังน้ัน การจดทะเบียนคนพิการหรือการมีบัตรประจำตัวคนพิการถือเป็นโอกาสข้ันแรกท่ีช่วย

ส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ โอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม รวมถึงการพัฒนาและ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความสามารถและความเหมาะสมของความพิการ แต่ปัจจุบันคนพิการท่ีจด
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ทะเบียนคนพิการและคนพิการท่ียังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการยังขาดความรู้ ความเข้าใจรวมถึงข้อมูลจึง

ส่งผลต่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างไม่ท่ัวถึง เน่ืองจากคนพิการไม่ทราบว่าสิทธิของตนเองท่ีพึงได้รับ

มีอะไรบ้าง รวมไปถึงกระบวนการและข้ันตอนของการใช้ สิทธิหรือสิทธิบางอย่างก็อยู่ภายใต้การวินิจฉัยของ

หน่วยงานท่ีให้บริการ จากสภาพการณ์ของคนพิการดังกล่าว เห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการให้

ความสำคัญกับคนพิการเร่ืองความเท่าเทียมตาม กฎหมายการได้รับการคุ้มครองความเสมอภาค โดยเฉพาะ

เร่ืองการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก สวัสดิการมากข้ึน 

 

การจัดการศึกษา 

 การศึกษาในบริบทของสังคมไทย มีการวางรากฐานและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเร่ือยมา

ต้ังแต่ในสมัยก่อนกรุงสุโขทัย ซ่ึงการศึกษาของไทยแต่เดิมน้ันเป็นหลักสูตรเพ่ือการดำรงชีวิตตามบริบทของ

ตนหรือการศึกษาเพ่ือชีวิตและหลักสูตรสอนให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา จนถึง

ปัจจุบันท่ีเป็นหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับเยาวชนในระบบ นอกจากน้ียังมีหลักสูตรอ่ืน ๆ  

ท่ีหน่วยงานราชการหรือองค์กรท่ีเก่ียวกับการศึกษาจัดทำข้ึน เพ่ือให้ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมไปถึง

การจัดการศึกษานอกระบบด้วย ซ่ึงเป็นการศึกษาเพ่ือการแข่งขันและมุ่งเน้นเร่ืองความเป็นเลิศมากกว่า

สร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีเหมือนกับท่ีผ่านมา การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยมีข้ึนต้ังแต่ พ.ศ. 2464 โดย

รัฐบาลได้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบให้เปล่าแก่ประชาชนเป็นเวลา 12 ปี ส่วนการศึกษาภาคบังคับ

กำหนดไว้ 9 ปี (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) และกำหนดเป้าหมายการศึกษาของไทยโดยเน้นท่ีการ

ให้คนไทยท่ัวไปต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีความสุขและสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน ท้ังด้านความคิด 

ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา ด้านความรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาและทางการใช้

ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ การศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วน

ร่วมและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

การพัฒนาหลักสูตรเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและบ่อยคร้ังเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคร้ังล่าสุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงคือการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้ึนและมีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง 2551) 

และได้ใช้เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ีการบริหารการศึกษาของไทยได้เปล่ียนโครงสร้างการบริหาร

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคร้ังใหญ่จากกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ เป็นเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีหน่วยงานท่ีสำคัญ อาทิ สำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตัวย่อคือ “สมศ." และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ตัวย่อคือ “สทศ.” ซ่ึงท้ังสองหน่วยงานนับว่าเป็นหน่วยงานท่ีสำคัญในการสะท้อนถึง

คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน การจัดการศึกษาสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษมี

ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลท่ัวไป จึงจำเป็นต้องจัดให้ผู้ท่ีมีความต้องการ

พิเศษมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษต้ังแต่แรกเกิดหรือพบ
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ความบกพร่อง การสนับสนุนเทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง

การศึกษา เป็นความจำเป็นอย่างหน่ึงเพ่ือให้ผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

รวมท้ังบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดท่ีจำเป็นในด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึงทุกคน ทุกระบบและทุกระดับ

การศึกษา 

 ผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถพบสภาวะท่ีการพัฒนาของสมองหยุดชะงักหรือพัฒนาไม่สมบูรณ์

ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ คือ มีความบกพร่องของทักษะต่าง ๆ ในช่วงระยะวัยพัฒนาการทักษะต่าง ๆ เหล่าน้ี

ได้แก่ ทักษะในด้านการรู้คิด (Cognitive) ภาษา (Language) การเคล่ือนไหว (Motor) และความสามารถ

ทางสังคม (Social Abilities) ซ่ึงทักษะท้ังหมดเหล่าน้ีเป็นส่ิงเก้ือหนุนต่อระดับเชาว์ปัญญา (การจัดการ

ศึกษาพิเศษในประเทศไทย, 2560)  

Dettmer,Dyck & Thurston (1996), Deiner (2010), Lewis & Doorlag (1995) การจัดการ

ศึกษาสำหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษยึด “ความเสมอภาค” และ “การจัดการให้เป็นปกติ”  

เป็นหลักการท่ีมุ่งเน้นสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ในหลายประเทศได้ริเร่ิม พัฒนาปรับเปล่ียน

แนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความแตกต่างของบุคคล เพ่ือเปิดโอกาสและส่งเสริมให้

สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา 

และบริการสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงกำหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องปฏิบัติตาม โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น

พิเศษทุกประเภท ให้จัดการศึกษาท่ีมีรูปแบบและระบบการจัดการท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกช่วงวัย

ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยได้นำหลักการดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด 

การศึกษาในบริบทของการเรียนร่วม เช่น เบญจา ชลธาร์นนท์ (2546) ได้นำเสนอองค์ประกอบหลักในการ

บริหารจัดการศึกษาโดยนำหลักการ (Least Restrictive Environment : LRE) และ (Universal Design : 

UD) มาใช้กับบริบทของประเทศไทย โดยใช้ช่ือว่า “โครงสร้างซีท” (SEAT framework) มีองค์ประกอบ 4 

ประการ คือ 

1) นักเรียน (Student)  

    1.1 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษ ควรมีการเตรียมความพร้อมท้ังในด้าน

ร่างกาย วิชาการ อารมณ์และสังคม รวมถึงการช่วยเหลือตนเอง  

    1.2 นักเรียนท่ัวไป ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน ทัศนคติและ

การยอมรับเพ่ือนท่ีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษ  

2) สภาพแวดล้อม (Environment)  

    2.1 ทางกายภาพ หมายถึง สถานศึกษาต้องคำนึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้มีขีดจำกัดน้อย

ท่ีสุดในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน รวมถึงอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

ท้ังในช้ันเรียนและนอกห้องเรียน  
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    2.2 บุคคลท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน ควรมีส่วนร่วม

ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ

เม่ือมีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษเข้าสู่ระบบการศึกษา  

3) กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) หมายถึง กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน 

ในสถานศึกษาท่ีมีส่วนให้นักเรียนท่ัวไปและนักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษได้รับ 

การพัฒนาท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ประกอบด้วย  

    3.1 การรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษเข้าเรียน  

    3.2 การบริหารจัดการหลักสูตร  

    3.3 การจัดตารางเรียน  

    3.4 การประสานความร่วมมือ  

    3.5 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

    3.6 การจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล  

    3.7 กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลทางการศึกษา  

    3.8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาและชุมชน  

    3.9 การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน  

    3.10 การประกันคุณภาพ  

    3.11 การนิเทศ ติดตาม ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสอนและพัฒนา

นักเรียนมีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษ  

4) เคร่ืองมือ (Tools) หมายถึง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการ 

กฎกระทรวง เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือบริการ ตำรา ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

รวมถึงครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนมีความบกพร่อง

หรือพิการ ส่ิงท่ีนำมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนมีความบกพร่องหรือพิการ

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์ประกอบของโครงสร้างซีท ทุก

องค์ประกอบล้วนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนมีความบกพร่องหรือ

พิการ นักเรียนท่ัวไปและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสถานศึกษาอาจนำโครงสร้างซีทมาประยุกต์ใช้ในการจัด

การศึกษาได้ทุกรูปแบบ อาทิ การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ การเรียนร่วมหรือแบบเรียนรวม ซ่ึงครูท่ี

ทำหน้าท่ีในการจัดการศึกษาพิเศษต้องมีความรู้เก่ียวกับหลักในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ 
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การศึกษากับคนพิการ 

เม่ือกล_าวถึงคนพิการ มีผูfใหfความหมายไวfอย_างน_าสนใจ ดังน้ี บุคคลซ่ึงมีขfอจำกัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเขfาไปมีส_วนร_วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร_องทางการเห็น การไดfยิน 

การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ{ พฤติกรรม สติป}ญญา การเรียนรูfหรือความบกพร_องอ่ืนใด 

ประกอบกับมีอุปสรรคในดfานต_าง ๆ และมีความจำเป�นเป�นพิเศษท่ีจะตfองไดfรับความช_วยเหลือดfานหน่ึง

ดfานใด เพ่ือใหfสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเขfาไปมีส_วนร_วมทางสังคมไดfอย_างบุคคลท่ัวไป  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไดfใหfความหมายของคนพิการ

ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คือ บุคคลซ่ึงมีขfอจำกัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเขfาไปมีส_วนร_วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร_องทางการเห็น การไดfยิน 

การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ{ พฤติกรรม สติป}ญญา การเรียนรูfหรือความบกพร_องอ่ืนใด 

ประกอบกับมีอุปสรรคในดfานต_าง ๆ และมีความจำเป�นเป�นพิเศษท่ีจะตfองไดfรับความช_วยเหลือ ดfานหน่ึง

ดfานใด เพ่ือใหfสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเขfาไปมีส_วนร_วมทางสังคมไดfอย_างบุคคล ท่ัวไป 

ท้ั ง น้ี  ตามประเภทและห ลัก เกณ ฑ{ ท่ี รัฐมนต รีว_ าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดfใหfคำจำกัดความ ของคนพิการไวfว_า หมายถึง  

เสียอวัยวะไปจากสภาพเดิม เช_น ตาพิการ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) เพราะฉะน้ัน

ในความหมายดังกล_าว คนพิการ จึงหมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียอวัยวะไปจากสภาพท่ีปกติ 

จากความหมายท่ีกล_าวถึงมาขfางตfน จะสรุปไดfว_าคนพิการ คือ บุคคลท่ีไม_สามารถช_วยเหลือตัวเอง

ไดfรfอยเปอร{เซ็นต{แบบคนไม_พิการโดยท่ัวไปในดfานใดดfานหน่ึง หรือไม_สามารถช_วยเหลือตนเองไดfเลย  จาก

การผิดปกติหรือบกพร_องทางร_างกาย ทางสติป}ญญา หรือทางจิตใจ มีอุปสรรคในการช_วยเหลือตนเอง 

กล_าวคือการใชfชีวิต ไม_สามารถใชfชีวิตไดfแบบคนไม_พิการโดยท่ัวไป เช_น การศึกษา การทำงาน การใชf

บริการสาธารณะ เป�นตfน 

 การจำแนกความพิการตามประเภทของคนพิการ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กำหนด

ประเภทและหลักเกณฑ{ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ในขfอ 2 ประเภทของคนพิการ ออกเป�น  

9 ประเภท ดังต_อไปน้ี (1) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางการมองเห็น (2) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางการไดf

ยิน (3) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางสติป}ญญา (4) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางร_างกาย หรือการเคล่ือนไหว 

หรือสุขภาพ (5) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางการเรียนรูf (6) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางการพูดและภาษา 

(7) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางพฤติกรรม หรืออารมณ{ (8) บุคคลออทิสติก และ (9) บุคคลพิการซfอน 

 

การจัดการศึกษาให2กับคนพิการ 

การจัดการการศึกษาใหfกับคนพิการจะตfองมีลักษณะเฉพาะ เน่ืองจากคนพิการเป�นกลุ_มคนท่ีมี

ความตfองการท่ีแตกต_างกันตามสภาพความบกพร_องของร_างกาย จึงทำใหfการจัดการศึกษาตfองจัดใหfตรงกับ
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ความตfองการของคนเหล_าน้ัน เป�นการบูรณาการระหว_างการเรียน ทักษะชีวิต อาชีพ การฝ�กปฏิบัติ  

การกีฬาและนันทนาการ โดยยึดแนวคิดในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ดังน้ี 

1. เด็กพิการทุกคนสามารถท่ีจะเรียน หรือฝ�กฝนตนเองใหfทำประโยชน{ไดfมากข้ึน 

2. สมรรถภาพในการทำงานไม_ไดfข้ึนอยู_กับสภาพความพิการ 

3. ความตfองการของแต_ละบุคคลไม_จำเป�นตfองเป�นความพิการตลอดไป 

4. ส_งเสริมใหfคนพิการใหfไดfรับการฝ�กฝนตามความสามารถของตนเอง รวมท้ังมีประสบการณ{ 

การทำงานในหน_วยงานของตน 

5. การจัดการศึกษาสำหรับผูfพิการจะตfองเหมาะสมกับความสามารถ และความพิการของแต_ละ

บุคคล 

6. การจัดการศึกษาสำหรับผูfพิการจะตfองมีท้ังดfานการศึกษา นันทนาการ อาชีพ การส_งเสริม

ความสำเร็จในชีวิต การสรfางภาพลักษณ{ท่ีดีกับตนเอง การยอมรับสภาพความเป�นจริงของตน 
 

รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในประเทศไทย น้ันมีหลายรูปแบบ ประกอบดfวย 

1.การเรียนร_วม เป�นการจัดการศึกษาใหfคนพิการเขfาไปในระบบการศึกษาปกติ เป�ดโอกาสใหfเด็ก

ไดfเรียนรูfร_วมกับเด็กท่ัวไปโดยมีครูช้ันเรียนปกติ และครูการศึกษาพิเศษร_วมมือและรับป�ดชอบร_วมกัน แบ_ง

ออกเป�น 6 รูปแบบ คือ ช้ันเรียนปกติเต็มวัน ช้ันเรียนปกติเต็มวันและปรึกษาหารือ ช้ันเรียนปกติเต็มวันและ

บริการครูเดินสอน ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม ช้ันเรียนพิเศษและช้ันเรียนปกติ และช้ันเรียน

พิเศษในโรงเรียนปกติ 

2. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เป�นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กทุกคน โดยรับเขfามาเรียน

รวมกันต้ังแต_เร่ิมเขfารับการศึกษาและจัดใหfมีการบริการตามความตfองการ 

3. โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ เป�นการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแต_ละประเภทใหf

ตรงกับความพิการของผูfพิการบุคคลน้ัน โดยจัดในทักระดับต้ังแต_การเตรียมความพรfอมก_อนวัยเรียนจนถึง

มัธยมศึกษามีท้ังสายสามัญและสายอาชีพ มีการปรับหลักสูตรเฉพาะแต_ละประเภทใหfสอดคลfองกับความ

ตfองการของคนพิการแต_ละกลุ_ม 

4. การจัดโดยครอบครัว สิทธิแก_บุคคลและครอบครัวท่ีมีคนพิการในการจัดการศึกษา ซ่ึงเป�น

ทางเลือกสำหรับครอบครัวท่ีตfองการจัดการศึกษา 

5. การจัดในสถานพยาบาล เป�นการจัดใหfเด็กท่ีมีความบกพร_องทางสุขภาพและเจ็บป�วยเร้ือรัง 

ซ่ึงตfองไดfรับการดูแลรักษาพยาบาล อาจจะไดfรับการศึกษาในสถานพยาบาลไปพรfอม ๆ กับการฟ��นฟู 

6. การจัดโดยชุมชน เป�ดโอกาสใหfชุมชน องค{กรเอกชนหรือสถาบันทางสังคมมีสิทธิในการศึกษา 

7. การจัดในศูนย{การศึกษาพิเศษ เป�นการจัดการศึกษาในระยะแรกเร่ิมแก_คนพิการและครอบครัว 

8. การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การจัดการศึกษานอกระบบเป�นการจัดการศึกษา

ท่ีมีความยืดหยุ_นในการกำหนดจุดมุ_งหมาย รูปแบบวิธีการ ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล 

 



9 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

กฎหมายกับการศึกษาของคนพิการ 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และการจัดการศึกษาสำหรับคน

พิการ พ.ศ. 2556 (แก้ไขปรับปรุงฉบับ 2551) 

 เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาของคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 มาตรา 5 

กำหนดให้คนพิการได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 

พร้อมท้ังได้รับเทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก สามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและ

รูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของ

บุคคลน้ัน อีกท้ังได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความ

ต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล หมวด 1 มาตรา 7 ให้สถานศึกษาของรัฐและ

เอกชนท่ีจัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลท่ีจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ  

และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็น

พิเศษจากรัฐ หมวด 1 มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยให้

สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ มีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง จัดการศึกษาสำหรับคนพิการท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบท่ี

หลากหลายท้ังการเรียนร่วม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

การพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเป็น การฝึกอาชีพหรือการบริการอ่ืน 

สถานศึกษาห้ามปฏิเสธรับคนพิการเข้าศึกษา และให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนผู้ดูแล

คนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับหรือ

บริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ หมวด 1 มาตรา 9 รัฐจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเป็นพิเศษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น

พิเศษของคนพิการและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

นอกจากน้ี สิท ธิในการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ ยังปรากฏในพระราชบัญญั ติ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 

2556 (แก้ไขปรับปรุงฉบับ 2551) หมวด 3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ มาตรา 21 

กำหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนข้ึน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ” ใน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา

สำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง ซ่ึงประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินท่ีโอนมาจากเงินกองทุน

การศึกษาสำหรับคนพิการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 

2546 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เงินรายได้ท่ีได้จากการออกสลาก

หรือการจัดกิจกรรม ดอกผลและผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้

บริจาคหรือมอบให้รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการท่ีเป็นสาเหตุแห่งความพิการตามท่ีกฎหมาย

กำหนด 
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ พ.ศ. 2551 

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ข้อ 24 กำหนดไว้ว่าคนพิการจะไม่ถูกกีดกันออกจากระบบ

การศึกษาท่ัวไปเพราะเหตุแห่งความพิการและเด็กพิการจะไม่ถูกกีดกันจากการศึกษาภาคบังคับระดับ

ประถมศึกษาและโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพราะเหตุแห่งความพิการ คนพิการ

สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับประถามศึกษาและมัธยมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าบนพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกับ

บุคคลอ่ืนในชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ คนพิการได้รับการสนับสนุนตามท่ีต้องกรในระบบการศึกษาท่ัวไป 

เพ่ืออำนวยในการศึกษาอย่างมีประสิทธิผลแก่คนพิการ มีการจัดมาตรการสนับสนุนเฉพาะบุคคลท่ีมี

ประสิทธิผลแก่คนพิการในสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาทางสังคมอย่างสูงสุด

และสอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีดี  
 

 พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

          "การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ" หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือการเสริมสร้าง

ความสามารถของคนพิการให้มีสภาพท่ีดีข้ึน โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม และ

การฝึกอาชีพเพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนปกติ 

          เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 14 กล่าวว่า  

คนพิการซ่ึงประสงค์จะได้รับสิทธิในการสงเคราะห์การพัฒนาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม

พระราชบัญญัติน้ี สามารถย่ืนขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกลาง ณ สำนักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการ ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามรถหรือคนไร้ความสามารถ หรือ

ในกรณีท่ีคนพิการมีสภาพความพิการถึงข้ันไม่สามารถไปจดทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์  

ผู้อนุบาลหรือบุคคลท่ีดูแลสามารถย่ืนขอจดทะเบียนแทนได้ แต่ต้องย่ืนหลักฐานว่าเป็นคนพิการต่อนาย

ทะเบียนหรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณีและเม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน

พิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 15 คนพิการท่ีได้จดทะเบียนตามมาตรา 14 ให้ได้รับการสงเคราะห์ การพัฒนา 

และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ไม่ว่าจะเป็นบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เพ่ือปรับสภาพทางร่างกาย ทางสติปัญญา ทางจิตใจหรือการเสริมสร้าง

สมรรถภาพให้ดีข้ึน การได้รับการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาสายอาชีพหรืออุดมศึกษาตาม แผนการศึกษา

แห่งชาติ ตามความเหมาะสมการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพของร่างกายและ

สมรรถภาพท่ีมีอยู่ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การได้รับส่ิงอำนวย

ความสะดวกและบริการต่าง ๆ ท่ีจำเป็นสำหรับคนพิการรวมไปถึงบริการจากรัฐในการเป็นคดีความและใน

การติดต่อกับทางราชการ 

คนพิการกับความจริงด้านศึกษาในปัจจุบันคนพิการจะได้รับสวัสดิการหรือการจัดการเรียนตามท่ีมี

ระบุในข้อกฎหมาย คนพิการจะได้รับการศึกษาท่ีเท่าเทียมกับคนไม่พิการ ซ่ึงการศึกษาถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน

ท่ีรัฐต้องจัดให้กับประชาชนพลเมือง อย่างไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการ แต่การศึกษาใน

โรงเรียนท่ีจัดให้คนไม่พิการเรียนจะไม่สามารถรองรับคนพิการทุกประเภทให้เข้าศึกษาได้ และโรงเรียนท่ีจัด
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การศึกษาเฉพาะคนพิการท่ีมีเพียง 48 แห่งท่ัวประเทศ ซ่ึงไม่เพียงพอต่อจำนวนคนพิการในประเทศไทย  

คนพิการกับความจริงด้านการศึกษาในปัจจุบันคนพิการมีสิทธิและสวัสดิการในด้านการศึกษาตามท่ีมีระบุใน

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คนพิการจะได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิด พร้อมท้ังได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี บริการและการช่วยเหลืออ่ืนๆทาง

การศึกษา คนพิการสามารถเลือกท่ีจะศึกษาได้ตามความต้องการ ความถนัดของตนเอง โดยจะได้รับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังมีหลักสูตรเฉพาะท่ีเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ มี

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ท่ีได้รับรองมาตรฐาน จัดโดยภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน มีการจัด

การศึกษาให้คนพิการท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างหลากหลาย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

ในการดำรงชีวิต ซ่ึงเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเป็น การฝึกอาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนการ

สอน มีการจัดต้ังกองทุนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ “กองทุนส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษาสำหรับคนพิการ” ซ่ึงเป็นกองทุนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการใน

เร่ืองของค่าใช้จ่าย  

คนพิการกับความจริงด้านการศึกษาในปัจจุบันคนพิการมีสิทธิและสวัสดิการในด้านการศึกษา

ตามท่ีมีระบุในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ พ.ศ. 2551 กล่าวคือ คนพิการมีสิทธิเข้าถึงการศึกษาเทียบเท่า

กับคนไม่พิการ โดยไม่ถูกกีดกันออกนอกระบบการศึกษาเพราะเหตุแห่งความพิการ มีสิทธิท่ีจะได้รับ

การศึกษาภาคบังคับประถมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาบนพ้ืนฐานท่ีเท่า

เทียมกับบุคคลอ่ืนในชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ อีกท้ังคนพิการมีสิทธิท่ีจะได้รับการสนับสนุนตามท่ีต้องการใน

ระบบการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่คนพิการ ท้ังทางด้านวิชาการ

และพัฒนาทางสังคมอย่างสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามจากอนุสัญญาข้างต้นถึงแม้ว่าจะมีความเป็นธรรมในการให้

คนพิการสามารถได้รับสิทธิและได้รับสิทธิดังกล่าว แต่ในระบบการศึกษาน้ันยังขาดเสถียรภาพหลาย

ประการในระบบการศึกษา ซ่ึงต้องมีการปรับเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

นอกจากกน้ี คนพิการกับความจริงด้านการศึกษาในปัจจุบันคนพิการมีสิทธิและสวัสดิการในด้านการศึกษา

ตามท่ีมีระบุในพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 กล่าวคือ ในปัจจุบันคนพิการได้รับ

การเสริมสร้างทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับคนไม่พิการ คนพิการได้รับการสงเคราะห์ การพัฒนาและการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การได้รับการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาสายอาชีพหรืออุดมศึกษาตามแผนการศึกษา

แห่งชาติท่ีมีความเหมาะสมกับการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกายและ

สมรรถนะภาพท่ีมีอยู่ แต่ยังมีบางส่วนท่ียังไม่ครอบคลุม เช่น ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากเท่ากับคน

ไม่พิการ คนพิการศึกษาได้เฉพาะบางวิชาเท่าน้ัน รวมไปถึงการศึกษาด้านสายอาชีพท่ียังไม่ครอบคลุม คน

พิการยังไม่สามารถเลือกประกอบอาชีพได้มากเท่ากับคนไม่พิการ เน่ืองจากสรรถภาพทางร่างกายของคน

พิการรวมไปถึงหลักสูตรการศึกษาท่ียังไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร 
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บทสรุปส่งท้าย 

 จากบทสรุปท่ีกล_าวมาขfางตfน สะทfอนถึงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการสำหรับสังคมไทย 

ในปัจจุบัน ท่ีต้องเน้นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วม รวมพลังระหว่างหน่วยงาน 

ท้ังภารรัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชุมชน องค์กรคนพิการ ผู้ปกครองคนพิการและองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกระบบ

และครบวงจร จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทำงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

การจัดการศึกษาของสังคมไทยใหfกับคนพิการมีความเหมาะสมอยู_ในระดับหน่ึง และมีรูปแบบการจัด

การศึกษาสำหรับคนพิการท่ีชัดเจน แต_ยังขาดการเขfาถึงการศึกษาของคนพิการ โดยยังขาดการจัดการศึกษา

ท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ควรมีการเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการใหfการศึกษาแก_คนพิการโดยมีการเพ่ิม

กฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพครูโดยเฉพาะ เพ่ือสรfางแรงจูงใจใหfคนมีความประสงค{ในการประกอบวิชาชีพครู

สำหรับคนพิการเพ่ิมข้ึน เพ่ือสรfางแรงจูงใจในศาสตร{สาขาและวิชาชีพ โดยการกำหนดสวัสดิการ อัตรา

ค_าจfางท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงจะแกfป}ญหาการเขfาถึงการศึกษาของคนพิการ อีกท้ังควรมีการสนับสนุน

การศึกษาในวิชาชีพเฉพาะดfานของคนพิการ เช_น ครู ช_าง หัตถกรรม ประติมากรรม ซ่ึงเป�นวิชาชีพท่ี

หลากหลาย สามารถใหfคนพิการมีสิทธิในการเลือกเพ่ือการพัฒนาศักยภาพตนเองสู_การเป�นพลเมืองท่ีมี

คุณภาพ สุดทfายน้ีปลายทางของโอกาส รวมถึงการเขfาถึงสิทธิประโยชน{ต_าง ๆ ของคนพิการ คือการท่ีคนใน

สังคม ทุกหน_วยงานภาครัฐ เอกชน ใหfความสำคัญและตระหนักถึงคนพิการมากย่ิงข้ึน ปรับเปล่ียนมุมมอง

และมีทัศนะคติท่ีเชิงบวกต_อคนพิการในสังคม เน่ืองจากคนพิการในป}จจุบันสามารถใชfชีวิตร_วมกับคนไม_

พิการในสังคมไดfอย_างมีคุณภาพ และเม่ือใดท่ีสังคมเป�ดใจยอมรับและเขfาใจคนพิการ เม่ือน้ันความเสมอภาค

ของการอยู_ร_วมในสังคมจะเกิดข้ึน แมfแต_การบังคับใชfกฎหมาย การส_งเสริมและสนับสนุนคนพิการเพ่ือใหf

ไดfรับสวัสดิการและสิทธิก็จะเกิดข้ึนอย_างจริงจัง น่ันหมายความว_าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน

สังคมไทย กำลังพัฒนาตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตความเป�นอยู_ของคนพิการในสังคมและ

สอดคลfองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “คนพิการ เขfาถึงสิทธิไดfจริงด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู_เย็น

เป�นสุขร_วมกันอย_างย่ังยืน” 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดภาวะผู้นำของผู้บริหาร 2) ศึกษาระบบการ

บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ศึกษาการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 การบริหารจัดการท่ีเป็น

ระบบและมีคุณภาพ  การมีภาวะผู้นำในการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในศตวรรษท่ี 21 น้ัน  ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 มีความจำเป็นอย่างมาก ในการท่ีผู้นำ ผู้บริหาร

จะนำพาหน่วยงาน องค์กร และทีมงานพัฒนาขีดความสามารถเต็มศักยภาพท้ังระบบ โดย มีองค์ประกอบ

หลัก คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิต การดำรงอาชีพ  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทันสมัยต่อสภาวะโลกและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงเป็นภารกิจท่ี

สำคัญย่ิงของผู้บริหารท่ีจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ 

นำไปสู่การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร เกิดวัฒนธรรมในการทำงานท่ีดี สามารถนำไป

พัฒนาตนเอง องค์กร ประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาในข้ันต่อไปในอนาคตได้

อย่างเต็มศักยภาพ 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา, สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, การบริหารงานโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 
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ABSTRACT 

 This academic article aimed to 1) Study the concept of executive leadership.  

2) Study the management system of basic educational institutes 3) Study the 

administration of the 21st century with systematic and quality management. Having 

leadership in school management or basic education institutions in the 21st century, which 

is essential. in that the leader Executives will lead departments, organizations, and teams 

to develop their full potential in the whole system. The main components are learning 

and innovation skills, life skills, occupational skills, information technology skills, modern 

media, equipment to the rapidly changing global and economic environment. Therefore, it 

is an important task for the administrators to be responsible for managing education by 

the goals. It must also be effective and can lead to creating an atmosphere in educational 

institutions, agencies, organizations, and creating a good working culture that can bring 

results that can be used to develop themselves and the organization to apply creatively. 

This is a guideline for further development in the future to its full potential. 

 

Keywords: Leadership of Administrators, Basic educational institutions, Administration of 

                School in the 21st Century. 

 

บทนำ 

สภาวะการเปล่ียนแปลงในสังคมโลกปัจจุบันมีการพัฒนาในทุกด้าน ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรท้ัง

แวดวงการศึกษาท่ีเป็นของรัฐและเอกชนได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง เช่น การเป็นอยู่ของ

ประชากรสังคมโลก เศรษฐกิจ การปรับตัวการใช้ชีวิตและอีกนานัปการ โดยจะต้องเน้นการดำเนินงานในเชิง

การปฏิบัติ มีกลยุทธ์ แนวทาง ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการท่ีดีในยุคสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 

ไม่แน่นอน การอาศัยผู้นำหรือผู้บริหารท่ีความสามารถอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรสมัยใหม่ ผู้นำผู้บริหารยุคใหม่ในการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 

จึงต้องพัฒนาเรียนรู้กระตุ้นจูงใจตนเองให้ก้าวทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์อยู่เสมอ

เพ่ือท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบของกระบวนการการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐานก่อนส่งต่อ 

สู่ภาคการศึกษาระดับสูงในระดับอุดมศึกษา ท่ีมีภาวการณ์แข่งขันค่อนข้างสูง   

ดังน้ัน ผู้นำทางการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

ความสามารถและทักษะพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไปพร้อมกันทีมงาน เพ่ือให้องค์กร มีการพัฒนาขีด

ความสามารถหรือนำการพัฒนาใหม่ ๆ มาสู่การบริหารจัดการสถานศึกษาซ่ึงเป็นการพัฒนาไปพร้อมกันท้ัง

ผู้นำ  ผู้ตาม รวมท้ังทีมงาน สามารถร่วมมือกัน นำไปสู่การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แต่วิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีดีท่ีสุดน้ัน ก็ยังไม่สามารถสรุปเป็นท่ีแน่ชัด เป็นท่ีประจักษ์

ได้ ว่ามีกระบวนการจัดการในรูปแบบไหนดีท่ีสุด  เพราะคุณลักษณะของผู้นำทางการบริหารสถานศึกษา

ของผู้บริหารสถานศึกษาต่างก็มีเทคนิควิธีการจัดการท้ังในด้านศาสตร์และศิลป์ของจนรวมท้ังการ 

มีประสบการณ์การบริหารจัดการท่ีแตกต่างกันไป อน่ึง การมีบุคลากรหรือทีมงานท่ีดี ย่อมสามารถนำพา

สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรพัฒนาก้าวไปสู่ความสำเร็จได้มากย่ิงข้ึน  

ในสาระบทความน้ีมุ่งนำเสนอ ภาวะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการ

บริหารงานโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร

จัดหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทักษะ 

การบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลา ผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องพัฒนาตนเองตลอด เพ่ือก้าวให้ทันยุคโลกาภิวัตน์ นำพาองค์กร พัฒนาไปสู่ความสำเร็จ  อีกท้ัง

ผู้บริหารสถานสึกษาจะต้องสามารถแนะนำ โน้มน้าว ทีมงานหรือบุคลากรในสถานศึกษาสามารถพัฒนา

ตนเองก้าวไปสู่ผู้นำองค์กร หรือหน่วยงานสถานศึกษาน้ันได้ สถานศึกษาน้ันก็จะมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ

มากข้ึน สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำหรือเป็นท่ีปรึกษาให้กับผู้บริหารสามารถระดมทักษะกระบวนการ

ช่วยกันแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยไม่สำคัญว่าบุคลากรน้ันจะอยู่ในตำแหน่ง

อะไรในองค์กร ถือว่าเป็นความสำเร็จท่ีสำคัญอีกอย่างหน่ึงของการบริหารงานโรงเรียนในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

ดังน้ัน คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีดี จะต้องนำพาและพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมท้ังมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบแผนท่ีต้ังไว้  

มีการการพัฒนาเปล่ียนแปลงก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ท่ีเปิดรับความแนวคิดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง 

การส่งเสริม สนับสนุน กำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม 

คำนึงถึงความสำคัญของการทำงานในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยึดหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

พร้อมท้ังมีการจัดสรรทรัพยากรในทุกด้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การบริหารสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีดี และประสบผลสำเร็จได้น้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องปรับเปล่ียนแนวคิดแบบด้ังเดิม เพ่ือการ

บริหารจัดการก้าวให้ทันต่อยุคสมัย ซ่ึงมีการผันผวนในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระบบดิจิทัล ฯลฯ  

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เข้าใจเข้าถึง

ในเทคโนโลยีเป็นอย่างดี พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาก้าวไปสู่

สังคมโลกในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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เป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities 

for all) ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ

ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การเข้าถึงการศึกษาระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

รวมถึงมหาวิทยาลัย เน้นให้ขจัดความเหล่ือมล้ำทางการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนความ

เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และกลุ่มเปราะบาง นอกจากน้ี เป้าหมายน้ียัง

ส่งเสริมให้เพ่ิมจำนวนผู้ท่ีมีทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน และการเป็นผู้ประกอบการ  

และเน้นให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนอีกด้วย ในเชิง

นโยบาย เป้าหมายน้ีจะเน้นให้มีการยกระดับอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการศึกษาให้อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และ 

ผู้มีเพศสภาวะหลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมให้ปราศจากความรุนแรงต่อกลุ่มเหล่าน้ี ขยายโอกาส

ด้านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ และเพ่ิมจำนวนครูท่ีมีคุณภาพ 

ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างย่ังยืนของมนุษย์โลก (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ของ UNESCO ท่ีกำหนดไว้ท้ังหมด 17 ข้อภายใต้ เป้าหมายท่ี 4 ท่ีเน้นด้าน

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ(UNESCO, 2017) 

สภาพสังคมในศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนเปล่ียนในหลาย ๆ ด้าน ด้านท่ีเป็นผลจากการคิดค้น

พัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการส่ือสาร ทำให้เกิดสังคมโลกไร้พรมแดน ท้ังการ

ติดต่อส่ือสาร การเคล่ือนย้ายท่ีอยู่อาศัย การดำเนินธุรกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนท่ีท้ังมีอิสระและพ่ึงพากันมาก

ข้ึน เกิดสังคมและเศรษฐกิจ ฐานความรู้ทำให้สังคมต้องการคนท่ีมีความรู้มากข้ึน ซ่ึงการคิดแก้ปัญหา การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การทำงานเป็นทีม เป็นต้น เพ่ือพร้อมรับมือการแข่งข้ันทาง

เศรษฐกิจแบบเน้นความรู้ (Knowledge based economies) แรงงานยุคใหม่ต้องเป็นแรงงานท่ีมี

สมรรถนะสากลจึงจะสามารถนำตนเองไปสู่การจ้างงานในระดับนานาชาติ  ดังน้ันการพัฒนาการศึกษาถือว่า

เป็นวิถีการหน่ึงท่ีประเทศต่างๆท่ัวโลก ใช้เพ่ือนำพาประชาชนของตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจน  

และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากงานด้านบริหาร และงานท่ีเน้นวิชาชีพเฉพาะด้านเพ่ิมมากข้ึน  

ความต้องการแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับสูง มีทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ ทักษะการแก้ปัญหาและ 

การส่ือสารเพ่ิมมากการเปล่ียนทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานเป็นอีกตัวแปรหน่ึงท่ีทำให้ระบบการศึกษาท่ัว

โลก ใช้การขยายการศึกษาเป็นวิธีการหลัก ท่ีทำให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ท่ีดี ลดภาวะความยากจน และเพ่ิม

การเติบโตทางเศรษฐกิจ จุดมุ่งหมายหน่ึงของสหประชาชาติ ในปีค.ศ. 2015 คือ ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน 

เพ่ือจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีเป็นสากลในทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ียากจน ประเทศกำลัง

พัฒนา มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพ่ิมประชากรท่ีจบการศึกษาระดับมัธยม และประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะเพ่ิมจำนวน

ของประชากรท่ีจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถือเป็นมาตรฐาน 

ในประเทศอุตสาหกรรม (Stewart Vivien, 2012) 
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ภาวะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

 โมเดลในการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ดังกล่าวใน New 

Zealand Ministry of Education (2013)  ได้กำหนดให้คุณลักษณะท่ีสำคัญของภาวะผู้นำทางการบริหาร

ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นมีทักษะสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) การท่ีผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการบริหารสถานศึกษาด้วยการเช่ือมโยงทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

ด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพตามความสอดคล้องของ

บริบทแต่ละโรงเรียน รวมท้ังการมีจุดเด่นด้านการสร้างครูให้มีคุณภาพด้านศาสตร์การสอนอย่างเป็นเลิศ  

มีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการสร้างเครือข่ายโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ท่ีมี

ประสิทธิผลเป็นสำคัญ (Qualities of effective leadership) จากฐานการถกปัญหาร่วมกันตลอดจนการ

บริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซ่ึงอธิบายปัจจัยสำคัญท่ีเก่ียวข้องต่อการพัฒนา

ตนเอง และเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้ผู้บริหารสถานศึกษาตามองค์ประกอบรายรอบอยู่ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 1  โมเดลการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการศึกษา 

ท่ีมา: New Zealand Ministry of Education, 2013 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) 

 

จากภาพโมเดลการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบของ 

ภาวะผู้นำทางการศึกษา ได้แก่ ความสัมพันธ์ (Relationship) ซ่ึงอยู่แกนกลาง และมีพ้ืนท่ีในความ

รับผิดชอบทางการบริหารงานและการปฏิบัติ (Areas of practice) ประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศด้าน

วัฒนธรรม (Culture) ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศาสตร์การสอน (Pedagogy) ให้กับครูในสถานศึกษา
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รวมท้ังการออกแบการวางระบบ (System) ในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 

การยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือท่ีเก่ียวข้องกันและ

เครือข่าย (Partnership and networks) รวมท้ัง การให้ความสำคัญกับนโยบายและกาดรดำเนินงานด้าน

กิจกรรมภาวะผู้นำท่ีประกอบด้วย การนำการเปล่ียนแปลง (Leading change) และการแก้ปัญหา 

(Problem solving) และวงนอกท่ี เป็นองค์ประกอบของคุณภาพของผู้นำท่ีมีประสิทธิผล (Qualities of 

effective leadership) ดั งรายละเอียด  ท่ี ผู้น ำต้องเป็น ศูน ย์กลางใน  การส ร้างความ สัม พัน ธ์  

(Relationship) ลักษณะของความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษาโดย

ลักษณะของความสัมพันธ์น้ีจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของไว้วางใจท่ี ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างให้

เกิดข้ึนในองค์กร เช่น แสดงความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดกับบุคลากร กระตุ้นให้พวกเขาแสดง

บทบาทใหม่ ๆ และสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียน

การสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ การเรียนรู้ สร้างระบบการประเมินผลงานท่ีเปิดเผยและโปร่งใส 

มีการนิเทศช้ันเรียนท่ีกระตุ้น บรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา

วิชาชีพ และกระตุ้นให้ มีการผลิตนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน วัฒนธรรม (Culture) 

ผู้บริหารควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมในทางบวก และสร้างวัฒนธรรม

โรงเรียนโดยรวมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน เช่น สร้างความม่ันใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี

คุณภาพเช่ือถือได้ จัดสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสม ความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้าง

บรรยากาศท่ีสนับสนุนความสำเร็จใน การเรียนรู้ สร้างตัวแบบการปฏิบัติงานท่ีดี มีการช่ืนชมในความสำเร็จ

และก้าวหน้าของนักเรียน และบุคลากร ศาสตร์การสอน (Pedagogy) เป็นเร่ืองของความรู้และการปฏิบัติ

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ซ่ึงผู้บริหารควรสร้างต้นแบบการปฏิบัติการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล

สำหรับ ผู้เรียน แสดงบทบาทในการเป็นผู้นำในด้านวิชาการและควรแสดงบทบาทในการเป็นผู้นำด้าน การ

วางแผน การพัฒนา และประเมินหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูปรับเปล่ียน พฤติกรรมการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง ระบบการบริหารงาน (System) ผู้บริหารควรสร้างสรรค์ระบบ

และเง่ือนไขการทำงานท่ีจะช่วยให้ บุคลากรสามารถทำงานและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงาน  การบริหารจัดการทรัพยากร การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของ

สถานศึกษา การติดตามผล การเรียนของนักเรียน การประเมินผล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการเอาใจใส่ ต่อ  นักเรียน  ความเป็น หุ้น ส่วนและเครือข่าย  (Partnership and networks)  

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรต้องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท้ัง

ภายในและ ภายนอก กรณีเครือข่ายภายใน เช่นสร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิชา และระหว่างช้ันเรียน  

สร้างความสัมพันธ์และการปฏิบัติท่ีสนับสนุนต่อการสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน กรณี เครือข่าย

ภายนอก เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี การสร้างเครือข่าย

ระหว่างโรงเรียน การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความสำคัญและจำเป็นต่อการสร้างภาวะผู้นำทางการบริหาร

สถานศึกษาในยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นท่ีต้ัง 

(Outcome Based) ต้องมีการพัฒนาและเกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บุคลากร และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรน้ัน ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่ีตระหนักรู้ในหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค ยึด วัฒนธรรมาภิบาล บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย ผู้นำในศตวรรษท่ี 

21 กับการเปล่ียนผ่าน เป็นภารกิจการนำบุคลากรในองค์กรเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงสู่การเป็นผู้

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอันย่ิงใหญ่ ผู้นำท่ีจะประสบความสำเร็จ

จำเป็นต้องให้ความสำคัญการการพัฒนา ตระหนักรู้ในหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ความเสมอภาค 

คุณธรรมและความรู้ท่ีสามารถบูรณาการ เพ่ือนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย อันเป็น

คุณสมบัติสำคัญท่ีต้องคำนึง และเกิดการมีวัฒนธรรมมาภิบาลของแบบอย่างท่ีดีและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ตน (พรชัย เจดามาน และคณะ ,2560) ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็วท่ีมีผลกระทบท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา ช้ีให้เห็นว่าแนวโน้มการจัดการศึกษา

จะต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอันหลากหลาย โดยสภาพการณ์ปัญหาของสังคมทางการศึกษาในยุคแห่ง

พลวัตศตวรรษท่ี 21 การศึกษา 4.0 จะต้องมีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานเพียงพอกับการดำรงชีวิตท่ีดีและ

มีศักด์ิศรีในสังคมโลก จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ การตัดสินใจถูกต้องในการแก้ไขปัญหาและ

ก้าวทันพลวัตในศตวรรษท่ี 21 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  

ดังน้ัน ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน จึงเป็นพฤติกรรมท่ีมี

ความสำคัญต่อการแสดงออกถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้นำและผู้ตามในการใช้

อิทธิพล เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความสุขในการทำงาน ตลอดจนมีความ

กระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้องค์กรเกิดการพัฒนาท่ีกว้างไกลจน

เป็นท่ียอมรับจากสังคม ท้ังน้ีภาวะผู้นำถือเป็น ความสามารถของผู้นำในการช้ีแนะ ส่ังการ หรือ อำนวยการ

ต่อพฤติกรรมของบุคลากร เพ่ือให้ไปสู่จุดหมายท่ีกำหนดไว้ 

 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้

บรรลุตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการซ่ึงเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าท่ีกำกับ และส่งเสริม

สนับสนุนกิจการของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ท้ังน้ี

การดำเนินงานให้ ประสบความสำเร็จน้ันสถานศึกษาและคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของกัน

และกัน ควรมีรูปแบบ วิธีการทำงานท่ีประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 

ให้บรรลุผลตามท่ีร่วมกัน กำหนดข้ึน บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ



21 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสถานศึกษามี บทบาทหน้าท่ี สรุปจาก พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตลอดจน

บริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน  

2. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา  

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความ

ต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน  

4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

อย่างต่อเน่ือง  

5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด  

6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด  

7. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของสถานศึกษา  

8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน คุณภาพ

การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืน 

ในชุมชนและท้องถ่ิน 

10. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

 

การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะต้อง  

บูรณาการกับยุคสมัยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เพราะมีความสำคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษาให้

บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษา จะปรากฏเด่นชัด เม่ือการบริหารงาน

วิชาการ ประสบผลสำเร็จ และการท่ีจะทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาได้

ตาม มาตรฐานและมีคุณภาพ พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ  เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการ

เก่ียวข้องกับ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนซ่ึงเป็นหัวใจ ของสถานศึกษา และเก่ียวข้องกับผู้บริหาร

สถานศึกษาและ บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ผู้บริหารเป็นบุคคล สำคัญท่ีจะต้องดำเนินงานตาม
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ภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและจะต้อง เป็นผู้ท่ีพัฒนาตนเองให้ทันต่อ

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท้ังน้ี ต้องมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จและ

ยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญประการหน่ึงคือความเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้นำทางวิชาการ กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความ

เข้าใจในทฤษฎีหลักบริหารการศึกษา ปรัชญาของการใช้หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีใช้ในโรงเรียน มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับวิธีสอนแบบต่าง ๆ สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการสอน เป็นแบบอย่างท่ีดีในเชิง

วิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ รวมท้ังการนิเทศ กำกับ ติดตามให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีกำหนด

ไว้ในการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษา ต้องพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านสาระวิชาหลัก และทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรม ทักษะการใช้ชีวิต อาชีพ ทักษะด้าน

สารสนเทศและเทคโนโลยี 

ดังน้ัน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือ บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 

จึงเป็นภารกิจท่ีสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผู้บริหาร จะต้องรู้เท่าทัน ยุคโลกาภิวัตน์ 

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำเหนือผู้นำท่ียอดเย่ียม ปรับเปล่ียนองค์กรให้ทันสมัย มีระบบกระบวนการพัฒนา

ทีมงานให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ให้เกิดข้ึน ในองค์กรขับเคล่ือนด้วยยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการใหม่ ๆ ส่งเสริมสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีท่ีจะสามารถพัฒนา

หน่วยงานหรือองค์กร ก้าวไปสู่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 เต็มตามศักยภาพท่ีได้วางไว้ 

  

แนวคิดเก่ียวกับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องมีลักษณะเป็นท้ังผู้นำ ซ่ึงคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษาท่ีดี

มี 9 ประการ สรุปจาก ธีระพันธ์ พวงจำปี (2559) มีดังน้ี 

1. ผู้บริหารต้องใช้ความฉลาด ไหวพริบมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีสำคัญในการบริหาร 

2. ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้บุคคลจำนวนมาก หรือบุคคลหลาย ๆ คนเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การกระทำ โดยไม่ทำงานตามลำพัง 

3. ผู้บริหารต้องเคารพความเป็นคนของแต่ละคน และจะต้องให้ความยอมรับนับถือในความเห็น 

ธรรมชาติ และความสามารถของผู้อ่ืน 

4. ผู้บริหารต้องยึดเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก การบริหารการศึกษา จะไม่มี

ความหมายถ้าขาดเป้าหมายดังกล่าว นอกจากน้ีผู้บริหารจะต้องถือว่า เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของ

การศึกษาย่อมเปล่ียนแปลงไปตามเหมาะสมกับสภาพของสังคม  

5. ผู้บริหารจะต้องถือว่าตนเป็นเพียงผู้ทำหน้าท่ีประสานประโยชน์ ซ่ึงเข้ามาให้บริการแก่บุคคลอ่ืน

ทุก ๆ คน ในการท่ีจะช่วยให้เขาดำเนินงานต่าง ๆ ให้การศึกษาให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

6. ผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลท้ังหลายมาทำความเข้าใจกันได้ทุกเม่ือและรับฟัง  

ความคิดเห็นของบุคคล ทุกคนในวงการศึกษาและในชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ 
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7. ผู้บริหารจะต้องถือว่าตนเองเป็นผู้นำ มิใช่เจ้านายผู้ทรงอำนาจ 

8. ผู้บริหารต้องถือว่าตนเองคือ นักการศึกษา ผู้ยึดม่ันในปรัชญาของการศึกษา จึงต้องปฏิบัติ  

และวางตนอย่างนักการศึกษา 

9. ผู้บริหารจะต้องเสียสละทุกอย่างเพ่ือให้การศึกษาแก่ประชาชน และเพ่ือให้สังคมดีข้ึน 

10. ผู้บริหารจะต้องประสานงานประสานน้ำใจ ระหว่างชาวบ้านกับสถานศึกษาในการดำเนินงาน

การศึกษา 

11. ผู้บริหารจะต้องประเมินผลงานตนเองอยู่เสมอ การประเมินจะต้องทำท้ังสองอย่าง คือประเมิน

วิธีการ หรือกระบวนการทำงานพร้อมๆกันไปกับการประเมินการปฏิบัติงาน เพราะการทำงานจะมุ่งเอา 

แต่ผลอย่างเดียวไม่ได้ วิธีการท่ีจำเป็น 

12. ผู้บริหารจะต้องเคารพในวิชาชีพของผู้บริหาร และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ จะไม่ทำความ

เส่ือมเสีย ให้ผู้คนเหยียดหยามวิชาชีพของนักบริหาร 

13. ผู้บริหารจะต้องขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอ และแสวงหาความชำนาญ ทุกวิธีทางเพ่ือให้

การบริหารงานของตนทันสมัย 
 

สมชาย เทพแสง (2553) กล่าวว่า ผู้นำการศึกษาในยุคเทคโนโลยีหรือ E-Leadership ควรมี

ลักษณะ 10 E ดังน้ี 

1. Envision ผู้นำต้องสร้างวิสัยทัศน์ อย่างชัดเจนโดยเฉพาะมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 

ท่ีกว้างไกล เน้นการบูรณาการ เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ รวมท้ังการเรียนการสอน 

2. Enable ผู้นำการศึกษาต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ โดยบูรณาการ

เทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน ระบบการบริหาร การปฏิบัติงานในโรงเรียน 

3. Empowerment ผู้นำการศึกษาต้องเข้าใจและหย่ังรู้ ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนได้ 

เป็นอย่างดี รวมท้ังสามารถกระจายอำนาจให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

4. Energize ผู้นำการศึกษา ต้องหม่ันจุดพลังและประกายไฟอยู่ ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดพลังในการ

ทำงาน เกิดความกระตือรือร้นขวนขวายตลอดเวลา 

5. Engage ผู้นำการศึกษาต้องต้ังใจและจดจ่อต่อการทำงานโดยมี ความมุ่งม่ันอย่างแรงกล้าเพ่ือให้

งานประสบผลสำเร็จ และต้องต้ังความหวังให้สูง และค่อยๆ นำองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 

6. Enhance ผู้นำการศึกษา จะต้องยกระดับผลการปฏิบัติติงานให้ เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบอย่างชัดเจน 

 7. Encourage ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ จำเป็นอย่างย่ิงท่ี จะใช้แรงจูงใจต่อบุคลากรให้ร่วมมือร่วมใจ

ปฏิบัติหน้าท่ี อย่างมิความสุข การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเป็นมิตรจะสนับสนุนงานให้ประสบ

ผลสำเร็จ 
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     8. Emotion ผู้นำต้องมี คุณภาพทางอารมณ์  มีความสามารถห ย่ังรู้ จิตใจของบุคลากร            

และอ่านใจคนอ่ืนได้รวมท้ังเน้นการทำงานท่ีเกิดจากความพึงพอใจท้ังสองฝ่ายท้ังตนเองและบุคลากรท่ี

ร่วมงาน สร้างทัศนคติทางบวก มีอารมณ์ขัน สุขุมรอบคอบ 

9. Embody ผู้นำการศึกษา จะต้องเน้นการทำงานท่ีเป็นรูปธรรม เน้นเป้าหมายหรือผลงานท่ี

สัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติงาน การส่ือสาร การติดตามและการประเมินผลควรใช้วิธีการ

ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 

10. Eagle ผู้นำการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรีท่ีมองไกลและเน้นในภาพรวมกว่าการมอง

รายละเอียด ผู้นำควรมองเป้าหมายและผลงานเป็นหลัก ส่วนรายละเอียดเป็นหน้าท่ี ของเจ้าของงานท่ีจะทำ

ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ E-Leadership หรือผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ จึงเป็นผู้นำยุคใหม่อย่าง

แท้จริง ผู้นำการศึกษาซ่ึงถือว่าเป็นผู้ควบคุมกลไกและขับเคล่ือนการศึกษาไปสู่เป้าหมายแห่ง การปฏิรูป

การศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสำนักงานต่าง ๆ 
 

    Northouse (2004) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาว่าในคุณลักษณะท่ีเก่ียวกับ

ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณลักษณะท่ีจะนำสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดในแผน

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะ ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

2) มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน 3) มีจิตสำนึกในความมุ่งม่ัน 

4) ใจกว้าง เปิดโอกาสให้ครูมีเสรีในการคิด 5) ปฏิบัติการเปล่ียนแปลง การจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลตาม

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 6) มีศักยภาพในการจัดการระบบบริหารของสถานศึกษาโดยนำระบบ

คุณธรรมมาใช้พัฒนาโดยองค์รวม 7) สร้างขวัญ กำลังใจ ให้ครูมีกำลังใจท่ีจะเป็นครูดี ครูเด่นและครูท่ี

ปรึกษา และ 8) ตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ระบบคุณภาพ 

ดังน้ัน  คุณ ลักษณะของผู้บริหารการศึกษาท่ี ดี จะต้องเป็นบุคคลท่ีนำพาสถานศึกษาให้

เจริญก้าวหน้า พร้อมท้ังมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบแผนท่ีต้ังไว้  และมี

การการพัฒนา เปล่ียนแปลงสนองตอบต่อภาวะความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับสถานศึกษา เปิดรับความ

แนวคิดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ ทันต่อโลกต่อท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุน กำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน มุ่งเน้นการใช้การมีส่วนร่วมท่ีเน้นถึงความสำคัญ

ของการทำงานในองค์กร ร่วมคิดร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ยึดผลประโยชน์ของสถานศึกษาเป็นหลัก พร้อมทัง

มีการจัดสรรทรัพยากรมนด้านต่างๆอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การบริหารสถานศึกษาท่ีดี 

และประสบผลสำเร็จน้ัน ผู้นำสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีต้องปรับเปล่ียนแนวคิดเดิมในการบริหารจัดการ 

ในทันยุคแห่งการแข่งขัน ซ่ึงมีการผันผวนในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การแข่งขัน และอีกมากมาย ดังน้ัน

ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ ๆ ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทันโลก เข้าใจในเทคโนโลยี

อย่างดีเย่ียมและส่งเสริมนวัตกรรมท่ีมาพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือน้ันๆนำไปสู่ความสำเร็จของ

สถานศึกษา มุ่งม่ันทุ่มเทในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทำให้เกิด

ประโยชน์มากท่ีสุด 
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การบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 

ในการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหารสถานศึกษาจะถูกคาดหวังจากท้ังบุคคล

ภายในและภายนอก  เน่ืองจากการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ให้เกิดข้ึนใน

อนาคตน้ัน จะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง และต้องมีพลังท่ี

เพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน”  

ให้เตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู้

และ การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 

2559) ผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญต่อการขับเคล่ือนองค์กรให้เป็นไปตามแผนยุทธ์ศาสตร์ท่ีกำหนดไว้

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำและมีทักษะท่ีจะสามารถบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จักรกฤษณ์  สิริริน (2562) กล่าวถึง การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จะต้องอาศัยทักษะในด้านใน 

การบริหารจัดการจึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีนักบริหารการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา นอกจากน้ีไกรสร เจียมทอง (2561)  

ยังได้กล่าวถึง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การปฏิบัติตนของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีต้องมีท้ังศาสตร์และศิลปะมีความรู้ ความชำนาญ มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรม

บริหารเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างถูกต้องและรวดเร็วซ่ึงประกอบด้วย  

6 ทักษะ ดังน้ี 

 1. ทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยี หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน

น่าเช่ือถือเข้าใจง่ายท้ังการพูดการเขียนสามารถสรุปประเด็นได้ชัดเจนถูกต้องรัดกุมสามารถเจรจาต่อรอง

นำเสนอความคิดได้ท้ังระหว่างบุคคล ระดับกลุ่มและในท่ีสาธารณะ ส่ือสารได้ท้ังภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  

และภาษาอาเซียนอ่ืน ๆ รวมท้ังสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้แก่ชุมชนและ

องค์กรภายนอกด้วยวิธีการและช่องทางท่ีหลากหลาย 

 2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถคิดนอกกรอบคิดสร้างสรรค์

คิดวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ววิเคราะห์สถานการณ์หาสาเหตุของปัญหารวมท้ังสามารถตีความและแปล

ความหมายของข้อมูลท่ีซับซ้อนประเมินความสำคัญขององค์ประกอบและเช่ือมโยงข้อมูลตัดสินใจได้อย่างมี

คุณภาพบนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศ 

 3. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสามารถทำงานร่วมกับ

บุคคลอ่ืน โดยจะต้องเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์มีมนุษย์สัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

บุคคล รู้จักการยืดหยุ่นเห็นคุณค่าให้เกียรติผู้อ่ืน สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดความเช่ือใจ 

 4. ทักษะด้านเทคนิค หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคแนวคิดวิธีการรวมไปถึงกระบวนการ

ใหม่ๆในการปฏิบัติงาน มีเทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ การระดมความคิด ซ่ึงอาจก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  

มีเทคนิคในการส่ือสารการนำเสนออย่างมืออาชีพใช้เคร่ืองมือส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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 5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม

คำสอนของหลักศาสนามีจรรยาบรรณและมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี สามารถสร้างความศรัทธาให้เกิดกับตนเอง  

ครู นักเรียนและบุคคลท่ัวไปยึดระบบธรรมาภิบาล 

 6. ทักษะด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง ลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการของ

การปรับเปล่ียนโอกาสไปสู่แนวคิดใหม่ๆท่ีสามารถจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลท่ัวไปได้เป็น 

การนำเอาข้อมูลข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเน่ืองและนำเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ 

      

บทสรุป 

 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21       

จะเห็นได้ว่า การท่ีมีผู้นำท่ีมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้องค์กร เกิดการพัฒนายกระดับขีดความสามารถ

ของบุคลากรทีมงานได้  ท้ังน้ีภาวะผู้นำถือเป็นความสำคัญมากในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้ไปสู่จุดหมายท่ี

กำหนดไว้และผู้บริหารสถานศึกษาฯจะต้องพัฒนาตนเองรวมท้ังบุคลากรในหน่วยงาน ด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นไป

ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์วิธีการท่ีได้ต้ังไว้ ท้ังในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) พร้อมทักษะ

การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบไปด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิต การดำรงอาชีพ 

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทันสมัยต่อสภาวะโลกและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง  

จึงเป็นภารกิจท่ีสำคัญของผู้บริหารฯท่ีจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงผู้บริหาร

จะต้องรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์หรือ เรียกว่า ยุค “การบริหารงานในศตวรรษท่ี 21” 

สามารถพัฒนาองค์กร หาแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการปรับเปล่ียนระบบกระบวนการ 

ในการทำงาน ให้ความสำคัญและความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อ

วัฒนธรรมขององค์กร มุ่งผลสัมฤทธ์ิเอาใจใส่ในเร่ืองของศาสตร์ด้านวิชาการหรือแนวทางการบริหารจัด

การศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ซ่ึงเป็นหัวใจหลักของการศึกษาแห่งชาติและสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ศึกษาเรียนรู้ปรับเปล่ียนแนวคิดรูปแบบท่ีจะนำพาองค์กรไปสู่องค์กร

ช้ันนำในอนาคตเพ่ือให้เป็น ต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็น

รูปธรรม สามารถทำให้องค์กรอ่ืนท่ีสนใจและเก่ียวข้อง นำไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้ 

อย่างสร้างสรรค์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค{เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นดfานการถ_ายทอดองค{ความรูf 

รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบนส่ือสังคมออนไลน{ ชุมชนกระเป�าสานจากเสfนพลาสติก 2) ศึกษาการพัฒนา

และถ_ายทอดความรูfส่ือสังคมออนไลน{ส่ือดิจิทัลกลุ_มวิสาหกิจ ชุมชนกระเป�าสานจากเสfนพลาสติก กลุ_ม

ประชากรไดfแก_ชุมชนกระเป�าสานจากเสfนพลาสติก คลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดย

การศึกษาคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชfในการวิจัยแบ_งออกเป�น 2 ส_วน คือ เคร่ืองมือวิจัยเชิงคุณภาพใชfแบบ 

สัมภาษณ{ เชิงลึก(In-depth Interview Questions) และเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณใชfแบบสอบถาม 

(Questionnaire) Google Form การหาค_ารfอยละ (Percentage) ใชfในการอธิบายค_ารfอยละขfอมูล  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 101) สถิติท่ีใชfในการหาค_าเฉล่ีย (Mean) ใชfในการหาค_ากลางจากขfอมูลกลุ_ม

ตัวอย_าง (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 102) 

ผลการวิจัยพบว_า ความพึงพอใจต_อการจัดการตลาดดิจิทัล กระเป�าสานจากเสfนพลาสติก ตำบล

คลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ความคิดเห็นดfานรูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบน Facebook 

หลังการพัฒนาของผูfบริโภคในกลุ_ม Gen Y : Generation Y พบว_า ความคิดเห็นอยู_ในระดับมากท่ีสุด ไดfแก_ 

การรับ รูfขfอ มูลข_าวสารเน้ือหาต_าง ๆ ผ_าน ส่ือ online ไดfอย_างรวดเร็ว (x"= 4.83) การจัดทำส่ือ

ประชาสัมพันธ{สามารถสรfางรายไดfและต_อยอดใหfเกิดประโยชน{แก_ชุมชน (x"= 4.63) และอยู_ในระดับมาก 
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ไดfแก_ การจัดทำส่ือ Page Facebook สรfางความประทับใจในการรับรูfข_าวสาร (x" = 3.52) การพัฒนาโลโกf

สินคfากระเป�าสานจากเสfนพลาสติกใหfดูทันสมัยข้ึน (x"= 3.98) รูปภาพสินคfามีความดึงดูด ทันสมัย  

และน_าสนใจ (x"= 4.10) ราคาสินคfาและคุณภาพสินคfาเหมาะสมกัน (x"= 3.89) วิเคราะห{ขfอมูลจากการ

สอบถามทำใหfเห็นถึงความสะดวกสบายมากข้ึน ผูfบริโภคสามารถเขfาถึงผลิตภัณฑ{ไดfง_ายข้ึน โดยการเขfา 

Facebook page ก็สามารถเห็นหนfารfาน รายละเอียดต_าง ๆ เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ{ มีแผน

ท่ีออนไลน{ เพ่ือความสะดวกต_อการเดินทางมายังกลุ_ม 

 

คำสำคัญ: การพัฒนา, การถ่ายทอดความรู้, ส่ือสังคมออนไลน์, ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to: 1) Study and develop the logo, brand, bag 

made from plastic to be distinctive and modern 2) To study the development and 

transfer of social media knowledge to the woven bag of community enterprise plastic 

strands. The population groups were woven bag communities from Khlong Mai plastic 

line, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province. By this study, the research instruments 

were divided into 2 parts, which were qualitative research tools using In-depth interview 

questions and quantitative research tools using questionnaire (Questionnaire) Google 

Form. Percentage was used to describe the data percentage (Boonchom Srisamah, 1992: 

101) Mean statistic used to find the middle value from the data from Sample group 

(Boonchom Si Sa-ad, 1992: 102)  

The Research results found that: satisfaction with digital market management 

Woven bags from plastic threads, Khlong Mai Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon 

Pathom Province, the opinions of the form of content presentation on Facebook after the 

development of consumers in the Gen Y: Generation Y found that the opinions were at 

the highest level, namely, the perception of information and content via online media 

quickly (x"= 4.83). Creating public relations media could generate revenue and expandcd 

to benefit the community (x"= 4.63) and it was at a high level. as creating a Facebook 

Page. with impression news (x"= 3.52), the development of the logo of bags made from 

plastic to look more modern (x"= 3.98), Product images were attractive, Modern and 

interesting (x"= 4.10), product prices and product quality are appropriate (x"= 3.89), 

analyze data from queries to make it was more convenient the product by accessing  



30 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 3 September - December 2021 

the Facebook page which could for easily acess see the store page. Details about community 

enterprises and products had online maps. 

 

Keywords: development, knowledge transfer, social media, community products 

 

บทนำ 

 ตะกรfาสานพลาสติก เดิมทีคนในชุมชนน้ันเขfามาจำหน_ายภายในพิพิธภัณฑ{หุ_นข้ีผ้ึงไทย นครชัยศรี 

ในนามกลุ_มกลfวยฉาบ เขาพนมนางจังหวัดกาญจนบุรีและสาธิตการทำกลfวยฉาบและขนมชนิดต_าง ๆ  

เร่ิมจากความคิดจากการทำขนมพับตองและตอกไมfไผ_เป�นส_วนประกอบในการทำขนมพับเป�นกระทงต_าง ๆ 

มีตอกจักสานเป�นตัวช_วยยึดแต_ไมfไผ_เวลาทำแลfวหักง_าย จึงคิดคfนวัสดุท่ีเหนียวกว_าคือเสfนพลาสติก แต_ไม_

สามารถทำกับอาหารไดf ก็ยังนึกถึงเสfนพลาสติกจึงไดfทดลองสานควบคู_กับการทำขนมเร่ือยมาต_อมาไดfมีการ

รูfจักบfานขายกระเป�าสานเสfนพลาสติกโดยมีคุณลำเจียกเป�นเจfาของท่ีขายอยู_ท่ีพิพิธภัณฑ{จึงไดfทำการสอน

วิธีการสานเสfนพลาสติกจนมีความชำนาญและนำมาประยุกต{ โดยใชfเสfนพลาสติกแทนวัสดุธรรมชาติสาน

เป�นรูปทรงต_าง ๆ เร่ิมจากตะกรfาใส_ของช้ินเล็ก ๆ จากน้ันไดfพัฒนารูปแบบท่ีทันสมัย สีสันสวยงามมากข้ึน  

ซ่ึงการใชfเสfนพลาสติกสามารถทำไดfง_าย เพราะมีความอ_อนน่ิม เหนียว ยืดหยุ_นไดfดี สามารถหักพับไดf 

สามารถนำมาพัฒนาและเป�นอาชีพเสริมไดf ต_อมาทางรfานของคุณลำเจียกไดfเลิกและไปทำกิจการอย_างอ่ืน

จึงไดfพัฒนาการทำกระเป�าสานจากเสfนพลาสติกต_อในพิพิธภัณฑ{ต_อและพัฒนารูปแบบต_าง ๆ จนเป�นท่ี

ตfองการของตลาดท่ัวไปดังน้ันผูfวิจัยจึงไดfมองช_องว_างท่ีจะสามารถพัฒนาส่ือสังคมออนไลน{ท่ีในป}จจุบันมี

ผูfคนจำนวนมากนิยมใชfกันอย_างแพร_หลาย มีอิทธิพลต_อการตัดสินใจในการซ้ือสินคfาและบริการในยุค

ป}จจุบันเป�นลำดับแรก คือ ส่ือออนไลน{ ท่ีมีท้ังภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว คลิปวีดิโอและเสียง แต_มีตfนทุน 

ในการทำท่ีต่ำกว_าส่ือประชาสัมพันธ{อ่ืน ๆ มาก เหมาะแก_การนำมาใชfในการประชาสัมพันธ{ธุรกิจในยุกต{

สมัยนิยมน้ี ส่ือออนไลน{ยังสามารถเขfาถึงไดfทุกท่ีทุกเวลา ผ_านอุปกรณ{อิเล็กทรอนิกส{หลากหลายชนิด และมี

บทบาทอย_างมากในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชากรส_วนใหญ_ การนำกลยุทธ{มาใชfผ_านส่ือออนไลน{

จึงทำใหfธุรกิจสรfางความสัมพันธ{กับกลุ_มคนไดfหลากหลายมากข้ึน ทางกลุ_มจึงไดfนำส่ือออนไลน{และรูปแบบ

บรรจุภัณฑ{ใหม_ๆมาประยุกต{ใชf เพ่ือเพ่ิมมูลค_าของสินคfาและยอดขายสินคfาไดfอย_างมีประสิทธิภาพกลุ_มเรา

จึงไดfมีการพัฒนาฉลากบรรจุภัณฑ{ พัฒนาบรรจุภัณฑ{ พัฒนาช_องทางการจัดจำหน_าย พัฒนาการส่ือสารทาง

การตลาด พัฒนาส่ือประชาสัมพันธ{ดิจิทัล ใหfมีความน_าสนใจต้ังแต_คร้ังแรกท่ีเห็นและง_ายต_อการจดจำ  

มีสีสันสวยงามสามารถดึงดูดความน_าสนไดfเป�นอย_างดี มีรายละเอียดต_าง ๆ ครบถfวน โดดเด_น สะดวก 

สามารถใชfส่ือสารไดfเป�นอย_างดี และมีความเหมาะสมต_อการนำมาใชfกับงานคร้ังน้ี 

 

โจทยAวิจัย/ปEญหาวิจัย 

 1. ระดับคุณลักษณะของผูfส่ือสังคมออนไลน{ท่ีนำมาประยุกต{ใชfในการประชาสัมพันธ{ 

2. ระดับการรับรูfและการตัดสินใจผลิตภัณฑ{ชุมชนผ_านส่ือสังคมออนไลน{ 
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3. คุณลักษณะของการพัฒนาดfานการถ_ายทอดองค{ความรูf รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบนส่ือท่ีมี

ประสิทธิภาพผ_านส่ือสังคมออนไลน{ท่ีมีผลต_อการจดจำจากสีสันและการออกแบบบรรจุภัณฑ{เป�นอย_างไร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบนส่ือ

สังคมออนไลน์ ชุมชนกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 

2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ส่ือสังคมออนไลน์ส่ือดิจิทัลกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกระเป๋า

สานจากเส้นพลาสติก 

 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีใชfระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยมีองค{ประกอบสำคัญ

ต_อไปน้ี  

  1. ประชากรและกลุ_มตัวอย_าง (Populations and Sampling) ประชากรท่ีใชfในการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ีผูfวิจัยมุ_งศึกษา “การพัฒนาและถ_ายทอดความรูfส่ือสังคมออนไลน{กระเป�าสานจากเสfน

พลาสติก ตำบลคลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดfแก_ ชุมชนกระเป�าสานจากเสfนพลาสติก 

คลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ_มตัวอย_างท่ีใชfในการศึกษา ไดfแก_ สมาชิกชุมชนกระเป�า

สานจากเสfนพลาสติก คลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเป�นกลุ_มตัวอย_างเชิงปริมาณ กําหนด

ขนาดของกลุ_มตัวอย_างโดยใชfตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ไดfกลุ_มตัวอย_างเป�นบุคลากร จํานวน 213 

คน แลfวสุ_มตัวอย_างแบบหลายข้ันตอน (Multistate Sampling Scheme) ส_วนกลุ_มตัวอย_างเชิงคุณภาพ 

ไดfแก_ ผูfเช่ียวชาญดfานการบริหารการศึกษาท่ีไดfจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน ซ่ึงเป�นผูfใหfขfอมูล

สำคัญ (Key Informants)   

  2. เคร่ืองมือท่ีใชfในการวิจัย แบบสอบถามแบ_งเป�น 2 ส_วน คือ เคร่ืองมือวิจัยเชิงคุณภาพใชfแบบ 

สัมภาษณ{ เชิงลึก (In-depth Interview Questions) และเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณใชfแบบสอบถาม 

(Questionnaire) Google Form ท่ีผูfศึกษาไดfสรfางข้ึนมาเพ่ือเป�นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขfอมูลจาก

กลุ_ม ตัวอย_าง เพ่ือการศึกษาการจัดการตลาดดิจิทัล ชุมชนกระเป�าสานจากเสfนพลาสติก ตำบลคลองใหม_ 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

    2.1 การสรfางเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูfวิจัยศึกษารวบรวม

ขfอมูลจากเอกสารๆเพ่ือออกแบบคำถามท่ีใชfในการสัมภาษณ{เชิงลึก (Indepth Interview Questions)  

โดยมีสาระตรงกับวัตถุประสงค{ เพ่ือสอบถามผูfท่ีมีประสบการณ{ตรงและเก่ียวขfองกับการการพัฒนาและ

ถ_ายทอดความรูfส่ือสังคมออนไลน{กระเป�าสานจากเสfนพลาสติก ตำบลคลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 

    2.2 การสรfางเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชfในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม 

การพัฒนาและถ_ายทอดความรูfส่ือสังคมออนไลน{กระเป�าสานจากเสfนพลาสติก ตำบลคลองใหม_ อำเภอ 
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สามพราน จังหวัดนครปฐมโดยการสรfางแบบสอบถามในระบบออนไลน{ ดfวย Google Form มีจำนวน  

3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 ขfอมูลท่ัวไปของผูfตอบแบบสอบถาม ไดfแก_ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ

รายไดf เฉ ล่ียต_ อ  เดือนตอน ท่ี  2 ขf อ มูล เก่ียวกับพฤติกรรมการใชf อิน เทอร{ เน็ ตของประชาชน 

ในกรุงเทพมหานคร ไดfแก_ ความถ่ีในการ ใชfอินเตอร{เน็ต พฤติกรรมในการใชfส่ือดิจิทัลในรูปแบบใด 

ใชfอินเตอร{เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค{ใดและประเภทสินคfาท่ีจะซ้ือสินคfาและบริการผ_านอินเทอร{เน็ตในอนาคต 

ตอนท่ี 3 ขfอเสนอแนะการหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการทดสอบความเท่ียงตรง ผูfวิจัยไดfนำแบบสอบถาม

ท่ีสรfางข้ึนสำหรับการวิจัยไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยใชfผูfเช่ียวชาญ 5 คน และการทดสอบ

ความเช่ือม่ันเพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยการหาค_าสัมประสิทธ์ิอัลฟ�าของครอนบาค 

โดยมีความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

   2.3 การเก็บรวบรวมขfอมูล ผูfวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขfอมูลดfวยตัวเองโดยการสรfางลิงค{

ขfอมูลทางอินเตอร{เน็ต จํานวน 213 ฉบับ ไดfรับขfอมูลแบบสอบถามคืนมา จํานวน 213 ฉบับ คิดเป�นรfอยละ 

100 โดยเก็บขfอมูลระหว_างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

   2.4 การวิเคราะห{และสังเคราะห{ขfอมูล ขfอมูลเชิงปริมาณใชfโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร{โดยการแจกแจงค_าความถ่ี รfอยละ ค_าเฉล่ีย ส_วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ{

แบบเพียร{สัน และการวิเคราะห{ถดถอยพหุคูณโดยวิธีสเตปไวซ{ ส_วนเชิงคุณภาพใชfการวิเคราะห{เน้ือหา 

(Content Analysis) เพ่ือกำหนดหัวขfอ/กลุ_มหัวขfอสำคัญ และแนวคิดสำคัญอันเป�นแก_นสารของการวิจัย

โดยใชfวิธีบรรยาย (Narrative Form) จากน้ันนำขfอมูลท่ีไดfมาตรวจสอบความครบถfวนและความถูกตfองของ

ขfอมูลในข้ันตอนสุดทfาย  
 

สถิติท่ีใช2หาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดfแก_ 

 1. การวิเคราะห{ขfอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชfการวิเคราะห{เน้ือหา (Content 

Analysis) โดยการจำแนกถfอยคำหรือขfอความท่ีผูfใหfขfอมูลสำคัญแสดงความคิดเห็นแลfวนำมาวิเคราะห{

อภิปรายถึงขfอเท็จจริง และประเด็นสำคัญเพ่ือตอบคำถามการศึกษา   

 2. การวิเคราะห{ขfอมูลเชิงปริมาณ ใชfการประมวลผลขfอมูลดfวยโปรแกรมคอมพิวเตอร{สำเร็จรูปโดย

การตรวจสอบขfอมูล (Editing) ความถูกตfองของแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม_สมบูรณ{ออกลง

รหัส (Coding) แบบสอบถาม แลfวประมวลผลแต_ละส_วนดังน้ี  

   2.1 การวิเคราะห{ขfอมูลท่ัวไปของผูfตอบแบบสอบถามและขfอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชf

อินเทอร{เน็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานครวิเคราะห{ขfอมูลโดยใชfสถิติพรรณา (Descriptive Statistical) 

โดยใชfตารางแจกแจงความถ่ีเป�นค_ารfอยละ (Percentage) 

   2.2 การวิเคราะห{ขfอมูลความพึงพอใจของผูfบริโภคท่ีมีต_อ “ชุมชนกระเป�าสานจากเสfนพลาสติก 

ตำบลคลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” โดยใชfสถิติพรรณนา Descriptive Statistical)  

โดยค_าเฉล่ีย (Mean) เกณฑ{การใหfคะแนนของแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยมีน้ำหนักคะแนน  

5 ระดับ 
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1. การหาค_ารfอยละ (Percentage) ใชfในการอธิบายค_ารfอยละขfอมูล (บุญชม ศรีสะอาด, 

2535: 101)  

สูตรในการคำนวณ  P  =  n N × 100 

   เม่ือ P  แทนค_า รfอยละ   

    n แทนค_า ความถ่ีท่ีตfองการแปลงใหfเป�นรfอยและ    

    N แทนค_า จำนวนหรือความถ่ีท้ังหมด 

  2. สถิติท่ีใชfในการหาค_าเฉล่ีย (Mean) ใชfในการหาค_ากลางจากขfอมูลกลุ_มตัวอย_าง  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 102)  

   สูตรในการคำนวณ �̅� = ∑𝑥 𝑁 

   เม่ือ 𝐱" แทน ค_าคะแนนเฉล่ีย 

    ∑  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ_ม 

    𝐍 แทน จำนวนคะแนนในกลุ_มขfอมูลท้ังหมด 

 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ส่ือสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก ตำบล

คลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมมีวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาช่อง

ทางการจัดจำหน่ายท่ีเป็นส่ือออนไลน์ให้ดีข้ึนทันสมัยมากข้ึนของชุมชนและเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

การจัดการตลาดดิจิทัลท่ีทันสมัย และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของกระเป๋าสานจากเส้น

พลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  วิเคราะห์ SWOT กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 
 

The topic Strengths Opportunities Weaknesses Threats 

Product มีสีสันท่ีสวยงาม  

วัสดุท่ีใช้สานมีความ

คงทน แข็งแรง 

การดัดแปลงรูปทรง

หรือการทำขนาด

อ่ืน ๆ เป็นไปได้ยาก

กว่าวัสดุอ่ืน ๆ  

ท่ีนำมาใช้ 

อาจมีการต่อยอด

การใช้วัสดุเพ่ือ

พัฒนาสินค้า

หลายรูปแบบ 

สินค้ามีคู่แข่งขัน

มากในส่วนอ่ืน

และลูกค้าบาง

กลุ่มไม่นิยม

สินค้าสาน 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

The topic Strengths Opportunities Weaknesses Threats 

Price ราคาเหมาะสมกับ

สินค้า ไม่แพงเกิน

คุณภาพสินค้า 

ราคาขายในพ้ืนท่ี

ของพิพิธภัณฑ์ 

และชุมชน 

สามารถขยาย

รายได้ส่วนน้ีได้

จากการขายผ่าน

อ่ืนหรือการสร้าง

กิจกรรม 

สินค้าบางตัวท่ีใช้

วัสดุอ่ืนมาร่วม

อาจจะมีราคาท่ี

สูงเกินกว่าท่ี

กำหนด 

Place สถานท่ีจำหน่ายใกล้

กับจุดชมพิพิธภัณฑ์

จึงสะดวกต่อ

นักท่องเท่ียว 

สถานท่ีจัดจำหน่าย

เป็นพิพิธภัณฑ์จึง

ยากต่อการ

จำหน่ายเพราะ 

จะขายได้ดีช่วย

เทศกาล 

สามารถท่ีจะ

จัดทำส่ือ

ออนไลน์ได้เพ่ือ

ขยายกิจการหรือ

การท่ีจัดทำสาขา

อ่ืนเพ่ือต่อยอด

ธุรกิจ 

สถานท่ีใน

พิพิธภัณฑ์มี

สินค้าจำหน่าย

หลาชนิดจึงเกิด

การเลือกซ้ือ 

Promotion มีการลด แลก แจก 

แถม ในตัวของสินค้า

และการซ้ือขายผ่าน

ออนไลน์ 

ราคาท่ีจับต้องได้

เฉพาะในชุมชน

พ้ืนท่ีจึงอาจไม่

สามารถต่อยอดได้

มาก 

จะสามารถจัดทำ

ในช่วงเทศกาล

ต่าง ๆ ท่ีมี

นักท่องเท่ียวมา

ชมพิพิธภัณฑ์ 

กลุ่มลูกค้าท่ีเป็น

เป้าหมายเข้าถึง

ยากและอาจจะ

ไม่มีความสนใจ 

 

ตารางท่ี 2  จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 
 

อายุ จำนวน(คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20 ปี (Gen Z) 26 12.1 

21-30 ปี (Gen Y) 121 57 

31-40 ปี (Gen X) 58 27.1 

41 ปีข้ึนไป (Gen B) 8 3.8 

รวม 213 100 

  

จากตารางท่ี 2 พบว่า ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม

มีอายุ 21-30 ปี มีจำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 31-40 ปี  
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มีจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมาอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 26 คิดเป็นร้อยละ 12.1 และ

สุดท้ายอายุ 41 ปีข้ึนไปผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 

 

ตารางท่ี 3  ระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบน Facebook หลังการพัฒนาของผู้บริโภค 

               โดยรวม 
 

การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ส่ือสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจาก

เส้นพลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
𝐱" S.D. แปลผล 

1. การจัดทำส่ือ Page Facebook สร้างความประทับใจ 

   ในการรับรู้ข่าวสาร 
4.36 0.79 มาก 

2. การจัดทำ Page Facebook ช่วยทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

   ท่ีอัพเดทเร็วข้ึน 
4.47 0.69 มาก 

3. การติดต่อส่ือสาร รับรู้ข้อมูล และรายละเอียดสินค้า สะดวก 

   มากข้ึน  
4.52 0.62 มากท่ีสุด 

4. การซ้ือขายแลกเปล่ียนมีความสะดวกสบายมากข้ึน 4.47 0.63 มาก 

5. ลูกค้ารู้จักแบรนด์สินค้าและตัวสินค้ามากข้ึน 4.44 0.73 มาก 

6. การจัดทำ Page Facebook สร้างรายได้และต่อยอดกิจการ 

   มากข้ึน 
4.53 0.72 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ส่ือสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจาก 

เส้นพลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านส่ือ online ได้อย่างรวดเร็ว (x"= 4.52) 

การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์สามารถสร้างรายได้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน (x"= 4.53) และอยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ การจัดทำส่ือ Page Facebook สร้างความประทับใจในการรับรู้ข่าวสาร (x"= 4.36)  

การพัฒนาโลโก้สินค้ากระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกให้ดูทันสมัยข้ึน (x"= 4.47) รูปภาพสินค้ามีความดึงดูด 

ทันสมัย และน่าสนใจ (x"= 4.47) และราคาสินค้าและคุณภาพสินค้าเหมาะสมกัน (x"= 4.44) 
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ตารางท่ี 4  ระดับความคิดเห็นด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาโลโก้ หลังการพัฒนาของผู้ชุมชน 

                โดยรวม 
 

ความพึงพอใจต่อการจัดการตลาดดิจิทัล กระเป๋าสานจากเส้น

พลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
𝐱" S.D. แปลผล 

1. โลโก้มีความทันสมัยมากข้ึน 4.61 0.49 มากท่ีสุด 

2. โลโก้เป็นท่ีน่าจดจำและเป็นจุดสังเกตได้มากข้ึน 4.55 0.70 มากท่ีสุด 

3. กระตุ้นยอดขายให้กับตัวผลิตภัณฑ์และเป็นการต่อยอดตัว 

   ผลิตภัณฑ์ 

4.58 0.61 มากท่ีสุด 

4. การเข้าถึงไปยังตัวสินค้ามากข้ึนโดยการสร้าง QR CORD  

    ลงบนตัวโลโก้สินค้าด้วย 

3.81 0.82 มาก 

5. ฐานลูกค้ามีการขยายมากข้ึนเน่ืองจากมีการบอกต่อ 4.09 1.00 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ โลโก้มีความทันสมัยมากข้ึน  

(x"= 4.61) โลโก้เป็นท่ีน่าจดจำและเป็นจุดสังเกตได้มากข้ึน (x" = 4.55) กระตุ้นยอดขายให้กับตัวผลิตภัณฑ์

และเป็นการต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ (x"= 4.58) และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเข้าถึงไปยังตัวสินค้ามากข้ึน

โดยการสร้าง QR CORD ลงบนตัวโลโก้สินค้าด้วย (x"= 3.81) ฐานลูกค้ามีการขยายมากข้ึนเน่ืองจากมี 

การบอกต่อ (x"= 4.09) 

 

ตารางท่ี 5  ระดับความคิดเห็นด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบน Facebook  

               หลังการพัฒนาของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y: Generation Y 

 

ความพึงพอใจต่อการรับรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระเป๋าสาน

จากเส้นพลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
𝐱" S.D. แปลผล 

1. การจัดทำส่ือ Page Facebook สร้างความประทับใจในการรับรู้ 

    ข่าวสาร 
3.52 0.71 มาก 

2. การพัฒนาโลโก้สินค้ากระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกให้ดูทันสมัยข้ึน 3.98 0.66 มาก 

3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านส่ือ online ได้อย่างรวดเร็ว 4.83 0.55 มากท่ีสุด 

4. รูปภาพสินค้ามีความดึงดูด ทันสมัย และน่าสนใจ 4.10 0.77 มาก 

5. ราคาสินค้าและคุณภาพสินค้าเหมาะสมกัน 3.89 0.76 มาก 

6. การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์สามารถสร้างรายได้และต่อยอดให้เกิด 

   ประโยชน์แก่ชุมชน 
4.63 0.75 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ความคิดเห็นด้านรูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบน Facebook หลังการพัฒนา

ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y: Generation Y พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านส่ือ online ได้อย่างรวดเร็ว (x"= 4.83) การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์สามารถ 

สร้างรายได้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน (x"= 4.63) และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดทำส่ือ 

Page Facebook สร้างความประทับใจในการรับรู้ข่าวสาร (x"= 3.52) การพัฒนาโลโก้สินค้ากระเป๋าสาน

จากเส้นพลาสติกให้ดูทันสมัยข้ึน (x"= 3.98) รูปภาพสินค้ามีความดึงดูด ทันสมัย และน่าสนใจ (x"= 4.10) 

ราคาสินค้าและคุณภาพสินค้าเหมาะสมกัน (x"= 3.89) 

 

ตารางท่ี 6  ระดับความคิดเห็นด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบน Instagram  

               หลังการพัฒนาของผู้บริโภค 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ รูปภาพและวิดีโอทันมัยมากข้ึน  

เข้าใจง่าย (x"= 4.41) มีการเข้าถึงในช่องทาง Instagram มากข้ึน และสะดวกต่อการติดต่อ (x"= 4.02) 

รูปภาพและวิดีโอมีความดึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจมีความสนใจมากข้ึน (x"= 4.43) สามารถเพ่ิมช่องทางการขายของ

สินค้าและเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน (x"= 4.25) และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ช่องทาง สามารถต่อยอดรายได้

ให้กับเจ้าของกิจการ (x"= 3.14) 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจต่อการรับรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระเป๋าสาน

จากเส้นพลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
𝐱" S.D. แปลผล 

1.รูปภาพและวิดีโอทันมัยมากข้ึน เข้าใจง่าย 4.41 0.55 มาก 

2. มีการเข้าถึงในช่องทาง Instagram มากข้ึนและสะดวกต่อการติดต่อ 4.02 0.86 มาก 

3.  รูปภาพและวิดีโอมีความดึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจมีความสนใจมากข้ึน 4.43 0.50 มาก 

4. สามารถเพ่ิมช่องทางการขายของสินค้าและเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน 4.25 0.82 มาก 

5. ช่องทางสามารถต่อยอดรายได้ให้กับเจ้าของกิจการ 3.14 0.95 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 7  ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการรับรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาส่ือดิจิทัล 

                กลุ่มวิสาหกิจ 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การสร้าง Facebook Fanpage  

(x"= 4.58) QR Code ทำให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากข้ึน (x" = 4.85) รับชมโฆษณาแล้วมีความ

อยากซ้ือผลิตภัณฑ์ (x"= 4.75) และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ รูปแบบการนำเสนอรูปภาพผลิตภัณฑ์มีความ

น่าสนใจ (x"= 4.10) Chatbot ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อผู้ดูแลเพจ (x"= 4.32)  

การส่งเสริมการขายและส่วนลด (x"= 3.69) 

 

อภิปรายผล 

1. การจัดทำส่ือสังคมออนไลน์ Page Facebook สร้างความประทับใจในการรับรู้ข่าวสาร พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า การจัดทำส่ือ Page Facebook สร้างความประทับใจในการรับรู้

ข่าวสาร ในระดับดีมากคือ ร้อยละ 50 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อการการพัฒนาโลโก้สินค้ากระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกให้ดูทันสมัย

ข้ึน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่การพัฒนาโลโก้สินค้ากระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกให้ดูทันสมัย 

ข้ึนในระดับดีมากคือ ร้อยละ 50 

3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านส่ือ online ได้อย่างรวดเร็วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เห็นว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านส่ือ online ได้อย่างรวดเร็วในระดับดีมากคือ  

ร้อยละ 45 

4. รูปภาพสินค้ามีความดึงดูด ทันสมัย และน่าสนใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า

รูปภาพสินค้ามีความดึงดูด ทันสมัย และน่าสนใจในระดับมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 47.4 

ความพึงพอใจต่อการรับรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาส่ือ

ดิจิทัลกลุ่มวิสาหกิจกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก ตำบลคลองใหม่ 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
𝐱" S.D. แปลผล 

1. การสร้าง Facebook Fanpage 4.58 0.75 มากท่ีสุด 

2.  QR Code ทำให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากข้ึน  4.85 0.42 มากท่ีสุด 

3. รับชมโฆษณาแล้วมีความอยากซ้ือผลิตภัณฑ์ 4.75 0.43 มากท่ีสุด 

4. รูปแบบการนำเสนอรูปภาพผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ 4.10 0.91 มาก 

5.  Chatbot ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อผู้ดูแลเพจ  4.32 1.16 มาก 

6. การส่งเสริมการขายและส่วนลด  3.69 0.52 มาก 
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5. ราคาสินค้าและคุณภาพสินค้าเหมาะสมกัน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าราคา

สินค้าและคุณภาพสินค้าเหมาะสมกันในระดับมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 52.6 

6. การจัดทำส่ือสังคมออนไลน{ประชาสัมพันธ{สามารถสรfางรายไดfและต_อยอดใหfเกิดประโยชน{แก_

ชุมชน พบว_า ผูfตอบแบบสอบถามส_วนใหญ_เห็นว_าการจัดทำส่ือประชาสัมพันธ{สามารถสรfางรายไดfและ 

ต_อยอดใหfเกิดประโยชน{แก_ชุมชนในระดับมากท่ีสุดคือ รfอยละ 50 

 

ข2อเสนอแนะ 

1. ข2อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช2 ขfอเสนอแนะท่ัวไป ผูfเก่ียวขfองและผูfรับผิดชอบ

ชุมชนควรมีการติดตามผลการใชfส่ือดิจิทัลอย_างสม่ำเสมอ มีการปรับปรุงขfอมูลใหfทันสมัย ท้ังดfานสินคfา 

ราคา การส_งเสริมการขาย อีกท้ังควรใชfช_องทางอ่ืน ๆ ร_วมดfวยเพ่ือใหfมีลักษณะเป�น digital ecosystem 

โดยชุมชนตfองต้ังผูfบริหารส่ือสังคมออนไลน{ มีการโตfตอบกับลูกคfาท่ีเขfามาทักทายทันท_วงที ใชfส่ือเว็บไซต{

และ inbox ในการส่ังซ้ือควบคู_ไปกับ page facebook ท่ีสรfางข้ึนเพ่ือเป�นช_องทางออนไลน{ท่ีเขfาถึงผูfบริโภค

ไดfรวดเร็ว   

 2. ข2อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต̂อไป ขfอเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังต_อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบ 

การตัดสินใจของผูfบริโภคในส่ืออ่ืน ๆ ศึกษาความสัมพันธ{ของตัวแปรท่ีเก่ียวขfองเพ่ิมเติมเพ่ือหาความสัมพันธ{

ของส่ือท่ีใชfกับผลิตภัณฑ{และผูfบริโภค    
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตาก

สินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารความขัดแข้งของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำแนกตามเพศ สถานภาพ

การทำงาน ประสบการณ์การทำงาน  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน  

170 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มอย่างง่ายประกอบด้วย  จำนวน 118 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ันได้แก่ 

(1) การศึกษาปัญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

(4) การเขียนรายงานการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือ แบบสอบถามชนิด

ประมาณค่า 5 ระดับสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน

โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน  

 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัด

แข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พบว่า (2.1) ความ

คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของ

ผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน (2.2)  ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสภาพการทำงาน

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน (2.3) ความคิดเห็นของ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้ง

ของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การบริหารความขัดแย้ง, ความคิดเห็น, ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) To study the conflict management of high 

school administrators at Taksin Rayong School under the Rayong Provincial Administrative 

Organization and 2) To compare the conflict management of high school administrators at 

Taksin Rayong School under the Rayong Provincial Administrative Organization, classified by 

gender, work status and work experience. Research methodology was survey research. 

The population included 170 teachers and educational personnel of Secondary Taksin 

Rayong School. Sample obtained via simple random sampling technique comprised of 118 

teachers and educational personnel of Secondary Taksin Rayong School. Rresearch 

procedure consisted of 4 steps: (1) research problem studying, (2) research design, (3) data 

collection and data analysis and (4) research report writing. The instrument used for data 

collection was a 5-levels rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis 

were percentage, mean, Standard Deviation, and were hypothesis tested by independent 

t-test.  

Major Findings: 1) The opinions of  teachers educational personnel toward conflict 

management of the Secondary Taksin Rayong under the Provincial Administrative 

Organization of Rayong in overall  was at  high level 2) The comparison according to the 

conflict management of the administrators at Taksin Rayong Secondary School under the 

Rayong Provincial Administrative Organization, it were found that: (2.1) The opinions of 

teachers and educational personnel who were different gender, had not difference  

(2.2) The opinions of teachers and educational personnel who were different working 

statuses, had not difference  and (2.3) The opinions of teachers and educational 

personnel who were different work experiences, had not difference. 

 

Keywords: Conflict management, Opinions, Teachers and Educational Personnel 
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บทนำ 

ทางการศึกษาน้ัน ความขัดแย้งมักจะเกิดจากลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ความขัดแย้งเกิดข้ึน

เม่ือทรัพยากรน้ันมีไม่พอกับความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มในสถานศึกษาหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับ

การศึกษา ทรัพยากรอาจเป็นส่ิงท่ีเห็นได้และส่ิงท่ีเห็นไม่ได้ เช่น คน วัสดุ ตำแหน่ง สถานภาพ หรือ

เกียรติยศ 2) ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มคนแสวงหาทางท่ีจะควบคุมกิจการ งานหรือ

อำนาจซ่ึงเป็นสมบัติของคนอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืนความขัดแย้งเป็นผลมาจากการก้าวก่ายในงานหรืออำนาจหน้าท่ี

ของผู้อ่ืนและ 3) ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มคนไม่สามารถท่ีจะ  ตกลงกันได้ เก่ียวกับ

เป้าหมายหรือวิธีการในการทำงาน ต่างมีเป้าหมายและวิธีการท่ีแตกต่างกัน และเป้าหมาย หรือวิธีการ 

ต่าง ๆ น้ันเป็นส่ิงท่ีไปด้วยกันไม่ได้  

ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กร ย่อมมีความขัดแย้งซ่ึงเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม

ของบุคคล เราต้องยอมรับความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เป็นของปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

ความขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงได้ ความขัดแย้งจะเกิดข้ึนเม่ือเราทำอะไรไปกระทบกระเทือนผู้อ่ืนในการท่ี

จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเขา หรือไปกระทบกับส่ิงท่ีเขาต้องการ หรือเรามีวิธีการท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืนใน

การมองปัญหา หรือในการปฏิบัติงาน ความขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวัน ผู้บริหารไม่

สามารถละเลยเสียได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดความขัดแย้งท่ีรุนแรงข้ึนโดยไม่จัดการแก้ไข 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้เข้าใจและเรียนรู้ 

ถึงความขัดแย้งท่ีผู้บริหารสามารถเลือกใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพ่ือให้สอดกล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง     

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำแนกตามเพศ สถานภาพการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารต่างกัน 

2. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ท่ีมีสถานภาพการทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารต่างกัน 



43 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

3. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารแตกต่างกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสิน

ระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตเน้ือหาของการวิจัยเก่ียวกับ 

การบริหารความขัดแย้งตามแนวคิดของโทมัส (Thomus, 1976) ซ่ึงมี 5 แบบ คือ 1) การเอาชนะ 

(competition) 2) การร่วมมือ (collaboration) 3) การประนีประนอม (compromising) 4) การหลีกเล่ียง 

(avoiding) และ 5) การยอมให้ (accommodation) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 170 คน ซ่ึงประกอบด้วย ข้าราชการครู พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง 

2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ซ่ึงประกอบด้วย ข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง จำนวน 

118 คน ซ่ึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอแกน (Krejcie  

& Morgan, 1970: 608-609) และใช้วิธีการสุ่มแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 

 ตัวแปรในการวิจัย 

 ผู้วิจัยกำหนดตัวแปรในการวิจัย ดังน้ี 

 1) ตัวแปรต้น คือสถานภาพของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 

    1.1 เพศ จำแนกเป็น 

         - เพศชาย 

         - เพศหญิง 

   1.2 สถานภาพการทำงาน จำแนกเป็น 

         - ข้าราชการครูและพนักงานจ้างตามภารกิจ 

         - ครูอัตราจ้าง 

    1.3 ประสบการณ์การทำงาน จำแนกเป็น 

          - ต่ำกว่า 5 ปี 

          - ต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป 



44 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 3 September - December 2021 

2) ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 5 ด้าน

คือ 1) การเอาชนะ 2) การร่วมมือ 3) การประนีประนอม 4) การหลีกเล่ียง และ 5) การยอมให้ 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารความขัดแย้ง

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในคร้ังน้ี ได้แก่

แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ  

    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสำรวจ

รายการ (check list) ได้แก่ เพศ สถานภาพการทำงาน และประสบการณ์การทำงาน  

    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือวัดความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามแนวคิด

ของโทมัส (Thomus, 1976) จำนวน 25 ข้อ จำแนกเป็นรายด้านดังน้ี 1) การเอาชนะ จำนวน 5 ข้อ  

2) การร่วมมือ จำนวน 5 ข้อ 3) การประนีประนอม จำนวน 5 ข้อ 4) การหลีกเล่ียง จำนวน 5 ข้อ และ  

5) การยอมให้ จำนวน 5 ข้อ 

  แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิดจัดลำดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคิร์ท 

(Likert’s Rating Scale) โดยผู้ศึกษากำหนดค่าคะแนนของช่วงน้ำหนักเป็น 5 ระดับซ่ึงมีความหมาย ดังน้ี 
 

     ระดับ  5    หมายถึง   มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้ง  ระดับมากท่ีสุด 

     ระดับ  4    หมายถึง   มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้ง  ระดับมาก 

       ระดับ  3    หมายถึง   มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้ง  ระดับปานกลาง 

       ระดับ  2    หมายถึง   มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้ง  ระดับน้อย 

       ระดับ  1    หมายถึง   มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้ง  ระดับน้อยท่ีสุด 
 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี  

1) ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 118 ชุด ให้ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างและได้ตอบแบบสอบถามข้ึนมาจำนวน 118 ชุด คิดเป็น 

ร้อยละ 100 เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ท้ังหมด  

 2) เม่ือได้แบบสอบถามข้ึนมาแล้วผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 3) นำแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้ำหนักและคะแนนแต่ละข้อและบันทึก

ข้อมูลโดยใช้การคำนวณด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  

 4) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานของวิจัยต่อไป 
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5) การให้คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนท่ีกำหนดไว้โดยแบ่งระดับ

ความสำคัญแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยกำหนดน้ำหนัก 

และคะแนนดังน้ี 

   คะแนน 5  หมายถึง  ความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

   คะแนน 4  หมายถึง  ความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก  

   คะแนน  3  หมายถึง  ความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง  

   คะแนน 2  หมายถึง  ความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย  

    คะแนน 1  หมายถึง  ความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  
 

 6) การแปลความหมายของคะแนนผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์สำหรับวัดระดับความคิดเห็นในการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยใช้

คะแนนเฉล่ีย mean ของคะแนนโดยท่ีวัดโดยกำหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100) ดังน้ี 
 

   ช่วงคะแนน 4.51 - 5.00  หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด  

   ช่วงคะแนน 3.51 - 4.50  หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก  

   ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50  หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับปานกลาง  

   ช่วงคะแนน 1.51 - 2.50  หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับน้อย 

   ช่วงคะแนน 1.00 - 1.50  หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับน้อยท่ีสุด 
  

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) สถิติท่ีใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ 

    1.1 การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยการใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม

กับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

     1.2 การหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1984: 161) 

2) สถิติพรรณนา 

    2.1 ร้อยละ (Percentage)   

              2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean)   

         2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3) สถิติในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที แบบ Independent t-test 
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ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง สรุปได้ดังน้ี  

 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 118 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพการทำงานคือข้าราชการครู และพนักงานจ้างตามภารกิจ และมี

ประสบการณ์ในการทำงานส่วนใหญ่ คือ 5 ปีข้ึนไป 

 2. ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหารความ

ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมากและจำแนกเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี 

   2.1 ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ด้านการเอาชนะ อยู่ในระดับ ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง

โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือผู้บริหารจะใช้อำนาจจากตำแหน่งแสดงการคุกคามข่มขู่ผู้ร่วมงานเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายและผู้บริหารมักอ้างระเบียบแก่ผู้ร่วมงานเพ่ือจะให้ตนได้รับประโยชน์ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารใช้อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย 

   2.2 ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง การร่วมมือ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดคือผู้บริหารยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือผู้บริหารพยายาม 

ชักจูงให้ผู้ร่วมงานเช่ือในวิธีการของตน 

   2.3 ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

การประนีประนอม อยู่ในระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ี

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือผู้บริหารถนอมน้ำใจและรักษาสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด

คือผู้บริหารพยายามให้ผู้ร่วมงานตกลงการเพ่ือประนีประนอม 

   2.4 ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

การหลีกเล่ียง อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือผู้บริหารมอบหมายให้ผู้อ่ืนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุดคือผู้บริหารพยายามหลีกเล่ียงการแสดงความเห็นท่ีจะนำไปสู่ความขัดแย้ง 
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   2.5 ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง การยอมให้ 

อยู่ในระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด

คือผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานดำเนินงานตามท่ีผู้บริหารกำหนดไว้ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ

ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงาน   

3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตามความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตรา

จ้าง ท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหาร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน   

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ท่ีมีเพศแตกต่างกัน

มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารในด้านการร่วมมือ และด้านการหลีกเล่ียง มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 

   3.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตามความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตรา

จ้าง ท่ีมีสถานภาพการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหาร โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้างท่ีมี

สถานภาพการทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารไม่พบความแตกต่าง 

   3.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตามความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตรา

จ้าง ท่ี มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหาร  

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครู

อัตราจ้างท่ีมีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแข้งของผู้บริหาร 

ในด้านการหลีกเล่ียง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่พบ 

ความแตกต่าง 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ต่อการ

บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ขอข้อมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี  

 1. ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ท่ีปฏิบัติงาน 

อยู่ในโรงเรียนมัธยมตากสินระยองสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการร่วมมือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการประนีประนอม 

ด้านการยอมให้ และการหลีกเล่ียง อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากการบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยม
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ตากสินระยองมีหน่วยงานให้การสนับสนุนการศึกษาหลากหลายหน่วยงานโดยโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน

มัธยมตากสินระยองโดยตรงนอกจากน้ันโรงเรียนมัธยมตากสินระยองยังได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดการศึกษาของท้องถ่ินให้มีคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันท้ังประเทศซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของนุตประวีณ์ เบาเน้ิด ท่ีได้ศึกษาการบริหารความขัดแย้ง

ของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครู สังกัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองใช้ทุกแบบ 

โดยท่ีด้านการร่วมมือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการประนีประนอม ด้านการหลีกเล่ียง และด้านการยอมให้ 

อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านเอาชนะ อยู่ในระดับปานกลาง 

   1.1 ด้านการร่วมมือ พบว่า การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอยู่ในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากครูมีลักษณะมิชอบความขัดแย้ง และ

ในการทำงานมักมีการให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มท่ี โดยมุ่งให้เกิดพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์ และมองว่าความ

ขัดแย้งเป็นการทำงานท่ีไม่สร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของคนอง ศรีสรณ์  (2552)  

ได้ทำการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า การจัดการ

ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาทุกขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากยกเว้น 

คำนวณการเอาชนะและด้านการหลีกเล่ียงอยู่ในระดับปานกลางและความคิดเห็นของผู้บริหารทุกขนาด

โรงเรียน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการเอาชนะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ภาวะ

ผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเป็นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

   1.2 ด้านการประนีประนอม ด้านการยอมให้ และการหลีกเล่ียง พบว่า การบริหารความขัดแย้ง

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอยู่ในระดับอยู่ในระดับ

มาก เน่ืองจากการประนีประนอม การยอมให้ และการหลีกเล่ียง เป็นการแสดงพฤติกรรมการหลีกเล่ียงต่อ

ปัญหา เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ยอมท่ีจะปล่อยให้ผู้อ่ืนดำเนินการตามท่ีเขาต้องการ แม้เราจะไม่เห็นด้วย

ก็ตาม อีกท้ังไม่ต้องการให้เกิดความบาดหมางใจระหว่างบุคคล หากความขัดแย้งเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจัย ของสุกาณดา รอดสุโข (2554) ได้ทำการวิจัยเร่ืองการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ผลการวิจัยพบว่าการบริหารความ

ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองด้านการยอมให้  

ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม และด้านการเอาชนะ อยู่ในระดับมากทุกคน ยกเว้นด้านการ

หลีกเล่ียงอยู่ในระดับปานกลาง 

   1.3 ด้านเอาชนะ พบว่า การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากพฤติกรรมของครู ไม่ชอบการหักล้าง
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ซ่ึงกันและกัน รวมท้ังเน้นการประนีประนอมมากกว่าการแสดงพฤติกรรมคุกคาม ข่มขู่หรือแม้กระท่ังการ

อ้างระเบียบ เพียงเพ่ือจะให้ได้ผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของทักษิณ ภูบัวเพชร (2554)  

ได้ทำการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รายด้าน พบว่า พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุคคือ ด้านการประนีประนอม รองลงมาคือด้านการร่วมมือ ด้านการเอาชนะ ด้านการ

ยอมให้ และด้านการหลีกเล่ียง 

2. ผลของการเปรียบเทียบตัวแปร พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และครูอัตราจ้าง ท้ังตัวแปรเพศ สถานภาพการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงาน ซ่ึงเป็นตัวแปรอิสระ

ท้ังหมดเม่ือแตกต่างกันไม่ทำให้ความคิดเห็นของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง 

ต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง แตกต่างกันตามไปด้วย ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนมัธยมตากสินระยองพึงเร่ิมดำเนินการจัดการศึกษาได้

เพียง 10 ปี จึงส่งผลให้ข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง ยังไม่ชัดเจนในการเข้าใจ

การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง มากนักทำให้เม่ือตอบแบบสอบถามมัก

แสดงความเห็นในระดับการวัดมาก และระดับการวัดปานกลางไว้ก่อน ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ

ตัวแปรอิสระท้ังสามตัวจึงออกมาไม่แตกต่างกันท้ังหมด มีเพียงในด้านย่อยด้านการหลีกเล่ียง เท่าน้ัน  

ท่ีข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และครูอัตราจ้าง เห็นว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ี .05 เม่ือตัว

แปรอิสระคือสถานภาพการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานซ่ึงคาดเดาได้ว่าเกิดจากประสบการณ์

ส่วนตัวของแต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย สุกานดา รอดสุโข (2554) ได้ทำการวิจัยเร่ืองการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ผลการวิจัย

พบว่าการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ระยองด้านการยอมให้ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม และด้านการเอาชนะ อยู่ในระดับมาก 

ทุกคน ยกเว้นด้านการหลีกเล่ียงอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสะท้อนว่าด้านการหลีกเล่ียงผู้ตอบแบบสอบถาม

มักนำประสบการณ์เดิมเข้ามามองร่วมไม่สามารถแยกแยะประเด็นการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร

ออกมาได้อย่างชัดเจนจึงทำให้ด้านการหลีกเล่ียงเกิดความแตกต่างจากด้านอ่ืน ๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 สามารถนำเป็นสารสนเทศสำหรับโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในการพัฒนาหรือปรับปรุง

การบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ซ่ึงจะนำไปสู่การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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   1.2 สามารถให้ผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพปัญหาและบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนมัธยม

ตากสินระยองได้ศึกษาและนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนท่ีตนเองเป็นผู้นำองค์กรอยู่ 

   1.3 สามารถให้ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ศึกษาเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความ

ขัดแย้งท่ีสามารถเกิดข้ึนในทุก ๆ โรงเรียนว่าความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนน้ันสามารถบริหารจัดการได้ ถ้าโรงเรียน

ใดจัดการได้ดีจะส่งผลให้การบริหารโรงเรียนมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้อย่างท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

       2.1 สำหรับโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารความขัดแย้ง

เพ่ือสามารถทำให้ผู้บริหารได้วางแผนในการแกไขปัญหาความขัดแย้งได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนอ่ืนท่ีมีบริบทใกล้เคียง 

กับโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพ่ือตอกย้ำถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนได้ตรงประเด็น  

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน ท่ีมีต่อการ

บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน ต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุและระดับการศึกษา การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 

ประชากรประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 611 คน กลุ่มคนตัวอย่างใช้ใช้วิธีสุ่ม

แบบช้ันภูมิ  ได้จำนวน  242 คนและ วิ ธีดำเนินการวิจัยมี  4 ข้ัน  ได้แก่ (1) ศึกษาปัญหาการวิจัย  

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

เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่ม

เป็นอิสระต่อกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

กำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษา พบว่า (2.1) ครูท่ีมีเพศแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน (2.2) ครูท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน (2.3) ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การบริหารสถานศึกษา, ความคิดเห็นของครู 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) To study the opinions level of teachers in 

Kamphaeng Saen District towards school administration under the Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office 1; 2) To compare the opinions of teachers in 

Kamphaeng Saen District toward school administration under the Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area Office 1, classified by gender, age and education level. Research 

methodology was a survey research. The population included 611 teachers and 

educational personnel in Kamphaeng Saen school under the Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area Office 1.  Sample obtained via stratified random sampling 

technique comprised of 242 teachers and educational personnel in Kamphaeng Saen 

school.  Research procedure consisted 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 Findings; (1) The opinion level of teachers in Kamphaeng Saen District toward 

school administration under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 

1, was at high level in overall. (2) The comparison of teachers’ opinion in Kamphaeng 

Saen school under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, found 

that: (2.1) the teachers with educational personnel who were different gender had opinion 

toward  school administration, were not different; (2.2) the teachers with educational 

personnel who were different age had opinion toward  school administration, were not 

different; (2.3) the teachers with educational personnel who were different educational 

level had opinion toward  school administration, were not different. 

 

Keywords: School Administration, Teacher’s Opinion 

 

บทนำ 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  โดยโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ี

หลอมรวมบุคลากรการศึกษา เช่น  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าไว้ด้วยกัน และร่วมพัฒนาไปสู่เป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ร่วมกันการบริหารงานโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้ังไว้น้ัน ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  สถานท่ี สภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสม วิธีการจัดการ หลักสูตรการเรียนการสอน แต่ปัจจัยท่ีสำคัญอย่างหน่ึงคือ “ทรัพยากร
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มนุษย์”  โดยเฉพาะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพราะมีบทบาทและเป็นตัวสำคัญในการจัดระบบและ

ดำเนินการทางการศึกษา มีความสำคัญในการจัด การเรียนการสอนเพ่ือสร้างเยาวชนของชาติ  ให้เก่ง ดี  

มีความสุข รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ อันจะเป็น

กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป (ธาดา ราชกิจ, 2562) 

การบริหารสถานศึกษาเป็นการดำเนินการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาท่ีจะทำให้บุคลากรเกิดการ

รับรู้กระบวนการในการบริหารสถานศึกษา สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความร่วมมือและ

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษา 

ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ท่ัวไป ประภาศิริ สุรพันธ์ (2550: 19) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดใน

สถาน ศึกษา  ซ่ึ งภารกิจและขอบ ข่ายงานในการบ ริหารสถาน ศึกษาน้ัน มีความคล้ายคลึงกัน  

ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนกเป็น 4 งาน คือ 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป  

มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล (2552: 33) ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดการส่งเสริม 

ช่วยเหลือกันของผู้เก่ียวข้อง ท่ีจะผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีวางไว้ 

โรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

ประกอบด้วย 51 โรงเรียน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกำแพงแสน 1 กลุ่มกำแพงแสน 2 กลุ่มกำแพงแสน 

3 และกลุ่มกำแพงแสน 4 เม่ือพิจารณาการบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ด้านคือ การบริหารงานวิชาการ  

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมของท้ังกลุ่มโรงเรียน 

พบว่าการบริหารโรงเรียนในบางด้านมีปัญหาในภาพรวม เช่นการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งตามวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา การระดมทรัพยากร การลงทุน

เพ่ือการศึกษา การประสานงานเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

    1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน ต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุและระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูของโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม   

เขต 1 ท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 
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2. ครูของโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม   

เขต 1 ท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 

3. ครูของโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 1 ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดตามกรอบการบริหารสถานศึกษาของพระราชบัญญัติ

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

ตามมาตรา 39 ประกอบด้วยการบริหารงานด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงานด้านการบริหาร

งบประมาณ  การบริหารงานด้านการบริหารบุคคล และ การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป ซ่ึงสามารถ

เขียนแผนภาพได้ ดังน้ี   

 

                   ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยสนใจขอบเขตเน้ือหาการบริหารงานของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553: 

มาตรา 39 ซ่ึงมีกรอบในการบริหารงาน 4 ด้าน คือ 

ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 

ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา 

 

ซ่ึงการบริหารสถานศึกษาสามารถจำแนกได้ 4 ด้าน 

1) การบริหารงานด้านการบริหารวิชาการ 

2) การบริหารงานด้านการบริหารงบประมาณ 

3) การบริหารงานด้านการบริหารบุคคล 

4) การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป 

สถานภาพของครูในกลุ่มโรงเรียน

กำแพงแสน ประกอบด้วย 

1. ครู 

       -  ชาย 

       -  หญิง 

2. อายุ 

       - 25 – 45 ปี 

       - ต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

       - ปริญญาตรี 

       - สูงกว่าปริญญาตรี 
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1. การบริหารงานด้านการบริหารวิชาการ 

2. การบริหารงานด้านการบริหารงบประมาณ 

3. การบริหารงานด้านการบริหารบุคคล 

4. การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครู ในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 611 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครู ในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 611 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซ่ีและ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607–610) ได้จำนวน 242 คน และสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยกำหนดตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงเรียน 
 

ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น 

1. เพศ โดยจำแนกออกเป็น  

       1.1 ชาย  

   1.2 หญิง 

 2. อายุ โดยจำแนกเป็น 

    2.1 ระหว่าง 25 – 45 ปี  

    2.2 ต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป 

 3. ระดับการศึกษา โดยจำแนกเป็น 

    3.1 ปริญญาตรี 

    3.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงการบริหาร

การศึกษาสามารถจำแนกได้ 4 ด้าน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39) คือ (1) การบริหารงานด้านการบริหาร

วิชาการ (2) การบริหารงานด้านการบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงานด้านการบริหารบุคคล  

และ (4) การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ 

ลิเคริท (Likert’s Scale) เก่ียวกับระดับความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน ต่อการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  โดยมีเกณฑ์การวัด ดังน้ี 
 

5  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา  ระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา  ระดับมาก 

3  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา  ระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา  ระดับน้อย 

1  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา  ระดับน้อยท่ีสุด 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ 

             1.1 การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยการใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม 

กับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

       1.2 การหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

       2. สถิติพรรณนา 

               2.1 ร้อยละ (Percentage)   

         2.2 ค่าเฉล่ีย  (Mean)   

         2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

      3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 

     - การทดสอบค่าที แบบ t-test Independent 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิจัยความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยครูเพศชายมี ร้อยละ 28.51 เพศหญิง

มี ร้อยละ 71.49 มีอายุอยู่ระหว่าง 22-45 ปี ร้อยละ 68.18 อายุต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป ร้อยละ 31.82 และเป็น

ครูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.64 และจบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 

36.36 
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2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย

ด้านสามารถเรียงลำดับรายด้านจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ

บริหารงานบริหารท่ัวไป อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร

งบประมาณ อยู่ในระดับมาก  

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

กำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ t-test Independent พบว่า 

     3.1 ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ระหว่างเพศชาย กับ เพศหญิง ท่ีมีต่อการ

บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดตามรายด้านพบว่า ความคิดเห็น

ของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ระหว่างเพศชาย กับ เพศหญิง ท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาด้านการ

บริหารวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

     3.2 ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ท่ีมีอายุระหว่าง 22 - 45 ปี กับ ครูท่ีมีอายุ

ต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายละเอียด

ตามรายด้านพบว่า ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสนท่ีมีอายุระหว่าง 22 - 45 ปี กับ ครูท่ีมี

อายุต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป ท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาด้านการบริหารวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 

     3.3 ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสนท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี กับครูท่ีมี

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่าง และเม่ือพิจารณา

รายละเอียดตามรายด้านพบว่า ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสนท่ีมีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี กับครูท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา

ด้านการบริหารท่ัวไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

กำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผล

ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 6 ว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้ 

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
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ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกท่ี

ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก

รักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์มี

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิด

ริเร่ิมส ร้างสรรค์ ใฝ่ รู้และเรียน รู้ ด้วยตนเองอย่างต่อ เน่ือง (สำนักนายก รัฐมนตรี , ม .ป .ป .: 22)  

ซ่ึงการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารในโรงเรียนโดยอาศัยทรัพยากร เทคนิค 

กระบวนการต่าง ๆ เป็นส่ิงสำคัญท่ีจะกำหนดทิศทางของการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ

จุดหมายขององค์การท่ีอาศัยหน้าท่ีการบริหารอย่างน้อย 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนำ

และการควบคุม ผู้บริหารต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว ใช้ทักษะทางการบริหาร แสดง

บทบาท หน้าท่ีให้สอดคล้องกับระดับการจัดการศึกษา รวมท้ังจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์การท้ัง

ภายในและภายนอก (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2545: 3)  

นอกจากน้ันผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัญ สังข์ขาว (2542) ได้ศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมพบว่า  

ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่าง

อุตสาหกรรม อยู่ในระดับมากท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านธุรการ ด้านกิจการนักเรียน 

ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกและด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

กำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

   2.1 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศโดยภาพรวมไม่แตกต่าง  

ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของพรพรรณ พวกเชียงชา (2553) วิจัยเร่ือง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาใน 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 6 พบว่า การ

เปรียบเทียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุ่ม

การศึกษาท้องถ่ินท่ี 6 จำแนกตามเพศในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

   2.2 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามกลุ่มอายุ ครูท่ีมีอายุระหว่าง  

22-45 ปี กับครูท่ีมีอายุต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของรดา  

ธรรมพูนพิสัย (2556) วิจัยเร่ือง สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการ

เรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและ
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ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษา ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษ และประสบการณ์

การทำงานด้านการศึกษาพิเศษต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน

แกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ไม่แตกต่างกัน  

   2.3 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษาครูท่ีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี กับครูท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยภาพรวมไม่แตกต่าง ซ่ึงสอดคล้องกับ 

การวิจัยของพรพรรณ พวกเชียงชา (2553) วิจัยเร่ือง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 6 พบว่า การเปรียบเทียบเทียบความ

แตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 6 จำแนก

ตามระดับการศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรนำผลการวิจัยไปใช้และวิจัยดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

    1.1 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เรียงลำดับความคิดเห็นในการดำเนินงานจากมากไปน้อยคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ

บริหารงานบริหารท่ัวไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงบประมาณ ซ่ึงด้านด้านการ

บริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการสำคัญท่ีจะส่งต่อและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดทักษะและ

กระบวนการเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงกับการบริหารงานงบประมาณ ท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องควรให้ความสำคัญ 

เน่ืองจากเป็นทรัพยากรท่ีทำให้กิจการต่าง ๆ บรรลุผลและสามารถดำเนินการต่อไปได้  

   1.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

กำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ยกเว้นด้านการบริหารวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าความรู้   

ความเข้าใจและประสบการณ์ท่ีได้รับของครูเก่ียวกับการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มกำแพงแสน  

มีความเข้าใจตรงกัน ยกเว้นด้านการบริหารวิชาการ ดังน้ันโรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

มีความเข้าใจตรงกันในด้านการบริหารวิชาการ ซ่ึงเป็นงานหลักท่ีสำคัญท่ีสุดของโรงเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน

กำแพงแสนโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในจังหวัดนครปฐม ในด้านการบริหาร
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สถานศึกษา เพ่ือทราบข้อมูลในเชิงลึก เน่ืองจากการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการเปิด

โอกาสให้ครูสามารถตอบได้อย่างละเอียด และไม่จำเป็นต้องตอบคำถามตามแนวทางท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 

    2.2 ควรศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองในการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัย

ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และ 2) เปรียบเทียบการบริหารการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัย

เชิงสำรวจ  ประชากรได้แก่  บุคคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี จำนวน  892  คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคคลากรครูจำนวน 269 คน ท่ีได้มาด้วย

วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรครูพบว่า ครูชายกับครูหญิงมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันและ 

มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ .05  

 

คำสำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, วงจรเดมม่ิง 
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ABSTRACT 

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

management of the use of information technology of schools under the office of Singburi 

Primary Educational Service Area, and 2) To compare teachers’ opinions towards the 

management of the use of information technology of schools under the office of Singburi 

Primary Educational Service Area. The research methodology was a survey research. The 

population consisted of 873 teachers at schools under the office of Singburi Primary 

Educational Service Area. The sample consisted of teachers in schools under the office of 

Singburi Primary Educational Service Area, totally 269 people, by using Simple random 

sampling. The instrument used for data collection was a five-rating scale questionnaire. 

The statistics used in this study were: percentage, mean, standard deviation and 

hypothesis testing using independent t-test and One-way Analysis of variance. 

 The result of the research found that: 1) Teachers’ opinions towards the 

management of the use of information technology of schools under the office of Singburi 

Primary Educational Service Area were at high level in overall and each aspect. and 2) The 

results of hypothesis testing showed that teachers with different gender group had no 

different opinions toward the management of the use of information technology of 

schools. Teachers with different educational levels and different work experience had 

different opinions toward management of the use of information technology of schools at 

.05 statistically significant.  

 

Keywords: Information Technology, Deming Theory 

 

บทนำ 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตลอดจนการบริหารงานด้านต่าง ๆ ท้ังงานวิชาการ 

งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ และครุภัณฑ์ อีกท้ังในด้านการจัดการเรียนการ

สอน การบริหารงานท่ีประสบผลสำเร็จได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารจำเป็นต้องเอา

การบริหารเชิงระบบมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการพัฒนา

บริหารจัดการ มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผนระบบข้อมูล 

สารสนเทศและเครือข่ายสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงติดต่อส่ือสารถึงกันได้ทุกระดับ 

ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
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การจัดระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่าง

ย่ิงในการดำเนินการในสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมีระบบ

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการศึกษาท่ีนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศ

ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ในสถานศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2553: 20) ผู้นำในยุค ICT ท่ีนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในโรงเรียนน้ัน จะมีความรู้เก่ียวกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะไม่เคยผ่านการอบรม แต่เกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน

ด้วยตนเอง ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ไม่มีการเช่ือมโยงระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับภายนอก รูปแบบการจำแนก การเก็บรวบรวม และการนำเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศยังมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนน้อย ปัญหาก็คือ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีล้าสมัย และไม่เพียงพอ อีกท้ัง การบริหารในโรงเรียนแต่ละแห่งมีแนวทางปฏิบัติ 

แตกต่างกันระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจึงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเท่าท่ีควร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพย่อมเป็นประโยชน์ต่อ

การตัดสินใจ อย่างไรก็ตามหากทำการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่ถูกต้อง อาจทำให้การทำงานมี

ประสิทธิภาพลดลงและเพ่ิมการใช้งบประมาณมากข้ึน จึงควรพัฒนาให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสมกับหน่วยงานและเป็นระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในเร่ืองการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพราะการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา เป็นส่ิงจำเป็นอย่างย่ิงในการบริหารสถานศึกษาท้ังภายในและ

ภายนอก (ปัญญา ปุยเปีย, 2554: 29) 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ว่ามีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานศึกษาอย่างไร เพ่ือนำผลการวิจัยไปวางแผนและปรับปรุงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. ศึกษาระดับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี  
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2. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน

ของบุคลากรครู 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
            ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 97 โรงเรียน รวมบุคลากรครู จำนวน 892 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีกำหนดจำนวนตัวอย่างโดยการอ่านค่าตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970) ได้จำนวนตัวอย่างรวม 269 คน และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเร่ืองการบริหารใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ซ่ึงออกแบบเป็น 2 ตอน 

ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ซ่ึงแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัด

สถานภาพบุคลากรครู 

    1. เพศ 

    2. ระดับการศึกษา 

    3. ประสบการณ{ในการทำงาน 

    
  

การบริหารการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหAบุรี 

1. ดfานการวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) 

2. ดfานการปฏิบัติตามแผน (Do) 

3. ดfานการตรวจสอบประเมินผล (Check) 

4. ดfานการปรับปรุงพัฒนา (Act) 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยยึดแนวคิดของ 

Deming แบบสอบถามน้ีประกอบด้วยคำถามแบบเลือกตอบ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

scale) มี 5 ระดับ โดย 5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด และ 1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อย

ท่ีสุด 

แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และค่าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของข้อคำถาม

กับนิยามตัวแปร แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-objective Congruence: IOC) ระหว่าง

ข้อคำถามกับนิยามตัวแปร พบว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง มากกว่า 0.5 ทุกข้อคำถาม 

จากน้ันนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครูในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน  

นำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของตัวแปรเท่ากับ 

0.89 จะเห็นได้ว่า แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันมากกว่า 0.8 แสดงว่า แบบสอบถาม 

มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ผู้วิจัยนำแบบสอบถามพร้อมด้วยหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม

ข้อมูลจัดส่งไปยังสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

เพ่ือขออนุญาตเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคลากรครูในกลุ่มตัวอย่างและความคิดเห็นของบุคคลากรครู 

ในกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการหาค่าความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้าน และโดยรวม 

3. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลผลค่าเฉล่ียการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแปล

ความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) ดังน้ี 
 

4.51 - 5.00   หมายถึง   มีการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 

   3.51 - 4.50   หมายถึง   มีการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน ระดับมาก 

2.51 - 3.50   หมายถึง   มีการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน ระดับปานกลาง 

1.51 - 2.50   หมายถึง   มีการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน ระดับน้อย 

1.00 - 1.50   หมายถึง   มีการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน ระดับน้อยท่ีสุด 
 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรครู 

จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน โดยใช้การทดสอบแบบที (t-test)  

และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ซ่ึงวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  
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ผลการวิจัย 

1. สถานภาพของบุคคลากรครูในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.8  

จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.9 และมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 

39.0 

2. บุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีความคิดเห็นว่า 

การบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติการบริหารการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามทฤษฎีในการบริหารการศึกษาวงจรเดมม่ิงครบท้ังทางด้าน 

การวางแผน (Plan) การดำเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) และมี 

การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 

ด้านการวางแผนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่า ( = 4.03) 

ด้านการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่า ( = 4.05) 

ด้านการตรวจสอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่า ( = 4.17) 

ด้านการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่า ( = 4.06) 
 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของบุคคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  

สรุปได้ดังน้ี 

   3.1 บุคคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีท้ังเพศชาย 

และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนไม่แตกต่างกันท้ังใน

ภาพรวมและรายด้าน 

   3.2 บุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์ บุ รี  

ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน

โรงเรียนแตกต่างกันในภาพรวม ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายด้านท่ีแตกต่างกันมีเพียง

ด้านเดียวคือด้านการตรวจสอบ โดยบุคคลากรครูท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเห็นว่าโรงเรียนมีการ

ปฏิบัติด้านการตรวจสอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากกว่าบุคคลากรครูท่ีจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ส่วนด้านอ่ืน ๆ พบว่า บุคคลากรครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 

   3.3 บุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ท่ีมี

ประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน

แตกต่างกันในภาพรวม ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ครูท่ีมี

ประสบการณ์แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนแตกต่างกันทุกด้าน 

X

X

X

X
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ส่วนเม่ือเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานกลุ่ม 1-10 ปี กับกลุ่ม 11-20 ปี และเปรียบเทียบครู

ท่ีมีประสบการณ์ทำงานกลุ่ม 11-20 ปี กับกลุ่มต้ังแต่ 21 ปีข้ึนไป พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

 1. ระดับการปฏิบัติในการบริหารการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ในภาพรวม 

อยู_ ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติ ท้ัง 4  ดfาน คือ ดfานการวางแผน (Plan)  การดำเนินการ (Do)  

การตรวจสอบ (Check) และดfานการปรับปรุงแกfไข (Act) อยู_ในระดับมาก สอดคลfองกับผลการศึกษาของ  

พิทยพันธ{ พวงเดช และมัทนา วังถนอมศักด์ิ (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  และสอดคลfองกับงานวิจัยของอัมรา  

กัลปปะ (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” พบว_า 

สถานศึกษามีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอยู_ในระดับมาก ท้ังน้ี

อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห{บุรี มีนโยบายในการ

สนับสนุนการบริหารจัดการดfานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดใหfเป�นส_วนหน่ึงของวิสัยทัศน{และพันธกิจ

ของโรงเรียน ดังน้ัน แต_ละโรงเรียนจึงจำเป�นตfองมีแผนงานและโครงการพัฒนาเครือข_ายเทคโนโลยี

สารสนเทศไวfในแผนการปฏิบัติงานประจำป® ดำเนินการ ประเมินผล และติดตามการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศใหfบรรลุตามวัตถุประสงค{ พันธกิจของโรงเรียนและนโยบายของหน_วยงานตfนสังกัด  

2. ผลการวิจัยพบว_า บุคคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห{บุรี ท้ังเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต_อการบริหารการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

ในโรงเรียน ไม_แตกต_างกันท้ังในภาพรวมและรายดfาน สอดคลfองกับงานวิจัยของ จารุเนตร จันทร{สุข 

(2561) ท่ีศึกษาเร่ืองสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุ_มอำเภอบางบัวทอง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 พบว_า ครูท่ีมีเพศแตกต_างกันมีความคิดเห็นต_อการบริหาร

ระบบสารสนเทศของโรงเรียนไม_แตกต_างกัน  

 3. ผลการวิจัยพบว_า บุคคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห{บุรี ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว_าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต_อการบริหารการใชf

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาในโรงเรียนแตกต_างกันในภาพรวม และเม่ือพิจารณาเป�นรายดfานพบว_า 

ดfานท่ีแตกต_างกันมีเพียงดfานเดียวคือดfานการตรวจสอบ โดยบุคคลากรครูท่ีจบการศึกษาสูงกว_าปริญญาตรี

เห็นว_าโรงเรียนมีการปฏิบัติดfานการตรวจสอบมากกว_าบุคคลากรครูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี ส_วนดfาน 

อ่ืน ๆ พบว_า บุคคลากรครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว_าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต_อการ

บริหารเทคโนโลยีไม_แตกต_างกัน ผลการศึกษาน้ีขัดแยfงกับผลการศึกษาวิจัยของ จารุเนตร จันทร{สุข (2561)  

พบว_า ครูในโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต_างกันมีความคิดเห็นไม_แตกต_างกัน การท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

บริบทของโรงเรียนมีความแตกต_างกันทำใหfมีการบริหารการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนแตกต_างกัน 

กล_าวคือ โรงเรียนรัฐบาลอาจมีความพรfอมดfานวัสดุอุปกรณ{และซอฟต{แวร{ต_าง ๆ ท่ีใชfในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในโรงเรียนมากกว_าโรงเรียนเอกชน เม่ือครูในโรงเรียนเอกชนมีโอกาส
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ในการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศไม_มากนักจึงทำใหfบุคคลากรในระดับต_าง ๆ ไม_เห็นถึงความแตกต_างในการ

บริหารการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาในโรงเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 ผูfบริหารสถานศึกษาแต_ละแห_งควรกระตุfนใหfครูท่ีมีประสบการณ{ในการทำงานนfอย ท้ังเพศ

หญิง เพศชาย และทุกระดับการศึกษา เขfาใจถึงความสำคัญและประโยชน{ของการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพราะจะทำใหfการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

         1.2 ผูfบริหารสถานศึกษาควรส_งเสริมและเป�ดโอกาสใหfครูมีส_วนร_วมในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะในดfานการวางแผนและการปรับปรุงแกfไข เช_น เป�ด

โอกาสใหfครูมีส_วนร_วมในการพิจารณาเสนอหรือแนะนำเทคโนโลยีทางการสอนท่ีสอดคลfองกับสภาพ 

การดำเนินการของโรงเรียน มีส_วนร_วมในการวิเคราะห{และกำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแต_ละ

หน_วยการเรียนรูfรายวิชาท่ีเป�นการประเมินตามสภาพจริง 

   1.3 ผูfบริหารสถานศึกษาควรส_งเสริมและเป�ดโอกาสใหfครูมีส_วนร_วมในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส_งเสริมใหfการดำเนินงานดfานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา ดำเนินไปอย_างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของครู กับความสำเร็จของการบริหารการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี    

    2.2 ควรศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู

โรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 

ประชากรได้แก่  บุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 475 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคคลากรครูจำนวน 214 คน ท่ีได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว 

  ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  (2) ผลการเปรียบเทียบการมี 

ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู พบว่า ครูชายกับครูหญิงมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนไม่แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้าน ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการแตกต่างกันในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการพัฒนาบุคลากร และครูท่ีมี

ประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ .05 ท้ังในภาพรวมและรายด้าน 

 

คำสำคัญ: การมีส_วนร_วม, การบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

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

administration of teachers in school under Bangkapi District Office Bangkok, and  

2) To compare participation in academic administration of teachers in school under 

Bangkapi District Office Bangkok.  The research methodology was a survey research. The 

population consisted of 475 teachers in schools under Bangkapi District Office Bangkok, 

The sample consisted of teachers in schools  under  Bangkapi District Office Bangkok, 

totally 214 people, by using Stratified random sampling. The instrument used for data 

collection was a five rating scale questionnaire. The statistics used in this study were: 

percentage, mean, Standard Deviation and hypothesis testing using independent t-test and 

One-way Analysis of Variance. 

 The result of the research found that: 1) Participation in academic administration  

of teachers in school under Bangkapi District Office Bangkok were at high level in overall 

and each aspects. 2) The results of hypothesis testing showed that male and female 

teachers had no different participation in academic administration both overall and each 

aspects. Teachers with different educational backgrounds participated in academic 

administration differently in learner development and human resource development. 

Teachers with different work experiences participated in academic administration differently 

both overall and each aspects at 0.05 statistical significant. 

 

Keywords: Participation, Academic Administration 

 

บทนำ 

จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การบริหารงานวิชาการ 

ซ่ึงเป็นการบริหารงานท่ีสำคัญและเป็นหัวใจต่อการปฏิรูปการศึกษาการบริหารงานวิชาการเป็นการ

บริหารงานเก่ียวกับกิจกรรมซ่ึงเก่ียวข้องเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของการศึกษาวิธีการจัดการเหมือนการบริหารงานในโรงเรียนผู้บริหารต้องเป็น

ท้ังนักบริหารและนักวิชาการ 

งานวิชาการถือเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษาเพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารการศึกษาให้มี

คุณภาพซ่ึงข้นอยู่กับงานวิชาการท้ังส้ิน งานวิชาการเป็นการจัดกิจกรรมด้านหลักสูตรการนำหลักสูตร 

ใช้แบบเรียนงานการเรียนการสอนส่ือการเรียนการสอนงานวัดผลและประเมินผลงานห้องสมุดงานนิเทศ

การศึกษางานวางแผนการศึกษาและงานประชุมวิชาการเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ี
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กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูง จะเห็นว่าการบริหารงานวิชาการนับเป็นงานสำคัญของโรงเรียนเป็นหน้าท่ี

หลักของโรงเรียนถือเป็นการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีไม่ดีข้ึนอยู่กับงานวิชาการของโรงเรียน ท่ีจะสร้าง

นักเรียนท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ จริยธรรม และคุณสมบัติตามท่ีต้องการเพ่ือให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีต้ัง

ไว้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัดเม่ือมีการบริหารงานวิชาการประสบความสำเร็จ อุทัย  

บุญประเสริฐ (2538: 62) กล่าว่างานสำคัญของโรงเรียนคืองานวิชาการ ถ้าหากโรงเรียนน้ันดำเนินงาน

ผิดพลาดทางวิชาการน้ันแสดงว่าโรงเรียนน้ันประสบความล้มเหลว ในทางตรงกันข้ามโรงเรียนใดท่ีประสบ

ความสำเร็จในการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนน้ันก็สมควรท่ีจะได้รับการยกย่อง ยอมรับว่าโรงเรียนน้ันเป็น

โรงเรียนท่ีดำเนินภารกิจได้ผล ซ่ึงสอดคล้องกับ ปองสิน วิเศษศิริ (2546: 2) อ้างถึงใน Miller (1965 :175) 

ท่ีเน้นความสำคัญของงานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543 :17) ได้กล่าว

เช่นเดียวกันว่า ความสำเร็จของสถานศึกษาอยู่ท่ีงานวิชาการ 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ท่ีกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าท่ีตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

โดยหน้าท่ีสำคัญประการหน่ึงคืออำนาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ท่ีกำหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและ

ความต้องการภายในท้องถ่ิน และมาตรา 42 กำหนดว่า ให้กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีหน้าท่ีในการประสานและส่งเสริม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา 

รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะและจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

(ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, 2554: 16) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสำนักการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้าน

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิเป็นโรงเรียนใน

ความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญ

กับการบริหารงานวิชาการและประสบปัญหาด้านงานวิชาการแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 

จึงควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ

ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ว่าครูมีความรู้ด้านวิชาการอยู่ระดับใด 

และเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร มีความเห็นแตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือนำผลการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ในคร้ังต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครูสังกัดสำนักงานเขต

บางกะป� กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต_างของการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครู

สังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ{  

ในการทำงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีกรอบแนวคิดซ่ึงผู้ศึกษาได้ยึดแนวทางการบริหารงานวิชาการของกรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 23) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดหลักสูตรและ 

นำหลักสูตรไปใช้ ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการนิเทศการ

เรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินการเรียนการสอนและด้านการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางการศึกษาดังน้ี 
 

                 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

สถานภาพของข้าราชการครู 
 

เพศ 

 - ชาย 

 - หญงิ 

วุฒิการศึกษา 

 - ปรญิญาตร ี

    - สงูกว่าปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน 

- 1-10 ป ี

- 11-20 ป ี

- มากกว่า 20 ปีข้ึนไป 

การมีส^วนร̂วมในการบริหารงานวิชาการ 

 

1. การจัดหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใชf 

2. การใชfสื่อการเรียนการสอน 

3. การจัดกจิกรรมพัฒนาผูfเรียน 

4. การนิเทศการเรียนการสอน 

5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

6. การพัฒนาบุคลากรทางการสอน 
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การดำเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชfในการวิจัยไดfแก_ ขfาราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร  

ป®การศึกษา 2564 ซ่ึงมีโรงเรียน 10 แห_ง ขfาราชการครู 475 คน 

 กลุ_มตัวอย_างท่ีใชfในการวิจัยไดfแก_ ขfาราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร 

ท่ีสุ_มมาเป�นตัวอย_าง กำหนดขนาดตัวอย_างโดยใชfตารางเครซ่ีและมอแกน (Krejcie & Morgan, 1970)  

ท่ีประชากรจำนวน 475 คน ไดfจำนวนตัวอย_าง 214 คน และทำการสุ_มตัวอย_างโดยวิธีแบ_งช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling)  

 เคร่ืองมือท่ีใชfในการวิจัยคร้ังน้ีเป�นแบบสอบถาม ซ่ึงออกแบบเป�น 2 ตอน คือ  

    ตอนท่ี 1 เป�นแบบสอบถามขfอมูลส_วนบุคคลของผูfตอบประกอบดfวย เพศ วุฒิการศึกษา  

และประสบการณ{การทำงาน ลักษณะแบบสอบถามเป�นแบบสำรวจ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส_วนร_วมการบริหารงานวิชาการของ

ขfาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามจะเป�นมาตราส_วน

ประมาณค_า (Rating Scale) เก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยแยกเป�น 6 ดfาน คือ 1) ดfานการจัด

หลักสูตรและนำหลักสูตรไปใชf 2) ดfานการใชfส่ือการเรียนการสอน 3) ดfานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูfเรียน  

4) ดfานการนิเทศการเรียนการสอน 5) ดfานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และ 6) ดfานการ

พัฒนาบุคลากรทางการสอน 

แบบสอบถามเป�นแบบมาตรประมาณค_า 5 ระดับ ตามเกณฑ{การแบ_งระดับของลิเคิร{ท  

(5 Points Likert’s Rating Scale) 

แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และค_าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปใหfผูfเช่ียวชาญจำนวน 3 ท_าน พิจารณาความสอดคลfองของขfอคำถาม

กับนิยามตัวแปร แลfวหาค_าดัชนีความสอดคลfอง (Index of Item-objective Congruence: IOC) ระหว_าง

ขfอคำถามกับนิยามตัวแปร พบว_า แบบสอบถามมีค_าดัชนีความสอดคลfอง มากกว_า 0.5 ทุกขfอคำถาม 

จากน้ันนำแบบสอบถามไปทดลองใชf (Try out) กับครูในโรงเรียนท่ีไม_ใช_กลุ_มตัวอย_าง จำนวน 30 คน  

นำขfอมูลท่ีไดfมาวิเคราะห{หาค_าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

พบว_า ไดfค_าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของตัวแปรเท_ากับ 0.79 แสดงว_า แบบสอบถามมีคุณภาพอยู_ในเกณฑ{

ท่ียอมรับไดf ผูfวิจัยนำแบบสอบถามพรfอมดfวยหนังสือขอความอนุเคราะห{เก็บรวบรวมขfอมูลจัดส_งไป 

ยังสถานศึกษาสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอเขfาไปเก็บรวบรวมขfอมูลดfวยตนเอง 
 

การวิเคราะหAข2อมูล  

1. วิเคราะห{ขfอมูลลักษณะส_วนบุคคลของขfาราชการครูผูfตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และการหาค_ารfอยละ (Percentage) 
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2. วิเคราะห{ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครูสังกัด

สำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร โดยการหาค_าความถ่ี รfอยละ ค_าเฉล่ีย (Mean) ส_วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เป�นรายดfาน และโดยรวม 

 3. นำผลการวิเคราะห{ขfอมูลมาแปลผลค_าเฉล่ียการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการแปล

ความหมายค_าเฉล่ียของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, p.103) ดังน้ี  

 4. เปรียบเทียบการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครู จำแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ{ ในการทำงาน โดยใชfการทดสอบแบบที (Independent t-test) และ 

การวิเคราะห{ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ซ่ึงวิเคราะห{โดยใชfโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

1. สถานภาพของข้าราชการครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.1  

จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.0 และมีประสบการณ์การทำงาน 1 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.7 

2. ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต_อการมี 

ส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู_ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดfานโดยเรียงลำดับค_าเฉล่ีย

จากมากไปนfอย 3 ลำดับแรกคือ ดfานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูfเรียน ดfานการวัดและประเมินผลการสอน 

และดfานการใชfส่ือในการเรียนการสอน 

3. ผลการเปรียบเทียบการมีส_วนร_วมของขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะป� 

กรุงเทพมหานคร สรุปไดfดังน้ี 

   3.1 ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

มีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไม_แตกต_างกัน ท้ังในภาพรวมและ 

รายดfาน 

   3.2 ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร ครูท่ีจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและสูงกว_าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

แตกต_างกันในภาพรวม และเม่ือพิจารณาเป�นรายดfานพบว_า ดfานท่ีแตกต_างกันประกอบดfวยดfานการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูfเรียน และดfานการพัฒนาบุคลากร ส_วนการมีส_วนร_วมในดfานอ่ืน ๆ ไม_แตกต_างกัน  

   3.3 ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร ท้ังครูท่ีมีประสบการณ{

การทำงานแตกต_างกัน จะมีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนแตกต_างกัน

ในภาพรวม และเม่ือพิจารณารายดfานพบว_า ครูท่ีมีประสบการณ{แตกต_างกันมีความคิดเห็นต_อการมีส_วน

ร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนแตกต_างกันเกือบทุกดfาน ยกเวfนดfานการใชfส่ือในการเรียน 

การสอน และดfานการพัฒนาบุคคลากร ส_วนเม่ือเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณ{การทำงานกลุ_ม 1-10 ป® 

กับกลุ_ม 11-20 ป® และเปรียบเทียบครูท่ีมีระสบการณ{ทำงานกลุ_ม 11-20 ป® กับกลุ_มต้ังแต_ 21 ป®ข้ึนไป 

พบว_าไม_แตกต_างกัน 
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 4. ขfอเสนอแนะเก่ียวกับการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครูโรงเรียนสังกัด

สังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผล ไดfดังน้ี 

    4.1 ขfอเสนอแนะดfานการจัดหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใชfท่ีขfาราชการครูตfองการมากท่ีสุด

คือ ทุกคนควรมีส_วนร_วมในการจัดทำหลักสูตรและการนำไปใชf โดยมีผูfบริหารเป�นผูfนำ มีการวางแผน 

และเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขfอง มีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดทำหลักสูตร 

    4.2 ขfอเสนอแนะดfานการใชfส่ือการเรียนการสอนท่ีขfาราชการครูตfองการมากท่ีสุดคือการใชf

งบประมาณโรงเรียนในการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนร_วมกับส่ือท่ีครูจัดทำข้ึนเอง และส่ือธรรมชาติท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

    4.3 ขfอเสนอแนะดfานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูfเรียนท่ีขfาราชการครูตfองการมากท่ีสุดคือการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูfเรียนเพ่ือเสริมทักษะในดfานต_าง ๆ เป�นกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมในวันสำคัญ 

การบำเพ็ญประโยชน{ หรือกิจกรรมดfานอ่ืน ๆ ท่ีปลูกฝ}งความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย{ ความรับผิดชอบ 

คุณธรรม จริยธรรม และค_านิยมอันพึงประสงค{ ควรเป�ดโอกาสใหfท้ังครูและนักเรียน มากข้ึน ในการมีส_วน

ร_วมเพ่ือเสนอความเห็นว_าควรเป�นกิจกรรมอะไร ทำอย_างไร 

    4.4 ขfอเสนอแนะดfานการนิเทศการเรียนการสอนท่ีขfาราชการครูตfองการมากท่ีสุดคือ คณะครู

ควรมีส_วนร_วมในการนิเทศการสอน โดยเป�ดโอกาสในครูนิเทศซ่ึงกันและกัน โดยใชfรูปแบบท่ีหลากหลาย 

และนำผลการนิเทศแจfงใหfผูfถูกนิเทศรับทราบเพ่ือนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

     4.5 ขfอเสนอแนะดfานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีขfาราชการครูตfองการมากท่ีสุด

คือควรจัดใหfมีการประเมินผลตามสภาพจริง ใหfตรงกับวัตถุประสงค{การประเมินท่ีต้ังไวf จัดเก็บขfอมูล

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของเด็กนักเรียนอย_างเป�นระบบ วิธีการประเมินควรมีความหลากหลายเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค{ และนำผลการประเมินจัดทำเป�นแฟ³มสะสมงานของนักเรียน และของครู 

 

อภิปรายผล 

1. ระดับการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

บางกะป� กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู_ในระดับมาก สอดคลfองกับงานวิจัยของ วีระศักด์ิ วงศ{อินทร{ 

(2557)  ท่ีไดfศึกษาการบริหารงานวิชาการของครูผูfสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตราด และผลการศึกษาพบว_า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยู_ในระดับมาก และสอดคลfองกับงานวิจัยของงานวิจัยอ่ืน ๆ 

ดfวยเช_นกัน (สุทธิรา เกษมราษฎร{, (2559; กนกรัตน{ ทำจะดี , 2560)  ท้ังน้ีอาจเป�นเพราะต้ังแต_ยุคปฏิรูป

การศึกษาเป�นตfนมาสถานศึกษาต_างใหfความสำคัญกับงานวิชาการมากข้ึน เพราะงานวิชาการเป�นภารกิจ

สำคัญของโรงเรียนซ่ึงตfองอาศัยความร_วมมือจากทุกฝ�าย และเป�นไปตามแนวคิดของ ปรียาพร  

วงศ{อนุตรโรจน{ (2546, p.15) ท่ีกล_าวว_าการบริหารงานวิชาการน้ัน ผูfบริหารไม_สามารถกระทำไดfโดยลำพัง 

ตfองอาศัยความร_วมมือจากครูผูfสอนดfวย เพราะครูผูfสอนคือ ผูfท่ีเก่ียวขfองโดยตรงในการจัดกิจกรรม 
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การเรียนการสอนจึงจำเป�นอย_างย่ิง  ท่ีผูfบริหารโรงเรียนจะตfองเป�ดโอกาสใหfครูเขfามามีส_วนร_วมในการ

บริหารวิชาการใหfมากท่ีสุด 

2. ผลการวิจัยพบว_า ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร  

ท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไม_แตกต_าง

กันท้ังในภาพรวมและรายดfาน สอดคลfองกับงานวิจัยของ สุทธิรา เกษมราษฎร{ (2559)  ไดfศึกษาเร่ืองการ 

มีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนโรงเรียนบางละมุง 4 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว_า ครูมีส_วนร_วมในการบริหารงาน

วิชาการโดยรวมและรายดfานอยู_ในระดับมาก และพบว_าครูท่ีมีเพศแตกต_างกันการมีส_วนร_วมในการ

บริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายดfานไม_แตกต_างกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากในยุคป}จจุบัน เพศไม_ไดfเป�นป}ญหา

หรืออุปสรรคในงานวิชาการ เพราะงานวิชาการใชfสติป}ญญาความรูfความเขfาใจความคิดริเริมสรfางสรรค{เป�น

ส_วนใหญ_ ป}จจุบันครูเพศชายและเพศหญิงไดfรับการศึกษาอบรมสม่ำเสมอ จึงมีความรูfความสามารถใน 

การปฏิบัติงานร_วมกับผูfบริหารไดfมากข้ึนซ่ึงมักจะเห็นเพศชายและเพศหญิงเขfามามีส_วนร_วมในงานวิชาการ

อยู_เสมอ ๆ 

 3. ผลการวิจัยพบว_า ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร ท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว_าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน แตกต_างกันท้ังในภาพรวมและรายดfานเกือบทุกดfาน ยกเวfนดfานการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูfเรียน สอดคลfองกับงานวิจัยของ มานิตา สุทธิหา (2556) ท้ังน้ีอาจเป�นเพราะการปฏิบัติราชการในบทบาท

ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเรียนทุก ๆ โรงเรียน กำหนดบทบาทหนfาความรับผิดชอบ

เหมือนกัน นอกจากน้ันครูทุกคนยังปฏิบัติงานอยู_ภายใตfระเบียบกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติเดียวกัน  

ทำใหfครูมีความรอบรูf และความตfองการพัฒนาตนเองทำนองเดียวกัน ซ่ึงส_งผลใหfมีการมีส_วนร_วมของครูใน

การบริหารงานวิชาการไม_แตกต_างกัน สังคมป}จจุบันเป�นสังคมแห_งการเรียนรูfร_วมกัน ดังน้ัน การปฏิสัมพันธ{

ระหว_างครูในโรงเรียนดำเนินไปในรูปแบบของการแบ_งป}นประสบการณ{ในการทำงานไม_ใหfเหลือมล้ำกัน 

และการพัฒนาโรงเรียนตfองยึดระเบียบการปฏิบัติงานเดียวกัน ดังน้ันการมีส_วนร_วมระหว_างครูจึงยึด 

แนวปฏิบัติใกลfเคียงกันจึงทำใหfระดับการมีส_วนร_วมไม_แตกต_างกันถึงแมfจะมีระดับการศึกษาแตกต_างกัน 

 4. ผลการวิจัย พบว_า ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะป� กรุงเทพมหานครท่ีมี

ประสบการณ{การทำงานแตกต_างกันมีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

แตกต_างกันในภาพรวม และเม่ือพิจารณารายดfานพบว_าครูท่ีมีประสบการณ{แตกต_างกันมีความคิดเห็นต_อ

การมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน แตกต_างกันเกือบทุกดfาน ยกเวfนดfานการใชfส่ือการเรียน

การสอน สอดคลfองกับงานวิจัยของ วีระศักด์ิ วงศ{อินทร{ (2557)  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูท่ีมีประสบการณ{

มากไดfปฏิบัติงานมานาน จึงไดfทราบป}ญหาและเห็นการเปล่ียนแปลงตลอดจนแนวทาง หรือวิธีการแกfไข 

ต_าง ๆ มาบfางแลfว ซึงเม่ือใดทีเกิดป}ญหาซ้ำ ๆ กัน หรือเหตุการณ{ในทำนองเดียวกันเกิดข้ึน ก็สามารถมีส_วน

ร_วมปฏิบัติงานไดfทันที ส_วนครูทีมีประสบการณ{ในการปฏิบัติงานนfอยทำใหfยังไม_ค_อยแน_ใจหรือขาดความ

ม่ันใจท่ีจะเขfาไปมีส_วนร_วมในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ อาจตfองใชfเวลาในการทำความเขfาใจ หรือมีโอกาสหา
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ความรูfเพ่ิมเติม จึงมีความเขfาใจและมีแนวทางปฏิบัติมากข้ึนจนสามารถตัดสินใจเขfาไปมีส_วนร_วมไดfอย_าง

ม่ันใจ เม่ือมีเหตุการณ{หรือมีป}ญหาใหfเกิดข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 ผูfบริหารสถานศึกษาแต_ละแห_งควรกระตุfนใหfครูท่ีมีประสบการณ{การทำงานนfอย ท้ังเพศ

หญิง เพศชาย และทุกระดับการศึกษา เขfาใจถึงความสำคัญและประโยชน{ของการมีส_วนร_วมของครู  

เพราะจะทำใหfการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

   1.2 ผูfบริหารสถานศึกษาควรส_งเสริมและเป�ดโอกาสใหfครูมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการ

โดยเฉพาะใน ดfานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูfเรียน ดfานการวัดและประเมินผลการสอน และดfานการจัด

หลักสูตรและนำหลักสูตรไปใชf  

     1.3 ผูfบริหารสถานศึกษาควรส_งเสริมและเป�ดโอกาสใหfครูมีส_วนร_วมในการแกfป}ญหาท่ีเกิดข้ึน

ระหว_างการเรียนการสอนโดยการนิเทศภายใน เพ่ือส_งเสริมใหfการดำเนินงานดfานการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาดำเนินไปอย_างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของครูกับความสำเร็จของการบริหาร โรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   2.2 ควรศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

    2.3 ควรศึกษาเชิงลึกถึงความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการวิจัยฉบับน้ี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหาร

โรงเรียน โกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน โกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 266 จำแนกตามประสบการณ์และระดับการศึกษา การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบ

เชิงพรรณนา ประชากร ประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน รวม 105 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบช้ันภูมิ

ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 86 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 6 ข้ัน ได้แก่ (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

(26) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย (3) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

(5) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (6) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย

ประกอบด้วย แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t–test (Independent) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน

โกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำแนกตามประสบการณ์และระดับการศึกษา 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: การบริหารงานเป�นทีม, ความคิดเห็น 
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ABSTRACT 

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

work of school administrators Kosumwittayason school under the Secondary Educational 

Service Area Office 26 and 2) To compare opinions on the team work of school 

administrators Kosumwittayason school under the Secondary Educational Service Area 

Office 26. Research methodology was descriptive research. The population, totaling 105 

teachers, included 86 teachers Samples, totaling randomized by Stratified Random 

Sampling. Research procedure consisted of 6 steps; (1) population and sample (2) research 

instrument (3) construction of research tools (4) data collection (5) data analysis and (6) 

Statistics used for data analysis. The instrument used for data collection was a 

questionnaire which 5 rating scales. The statistics used for data analysis were percentage, 

arithmetic mean, standard deviation and t-test (Independent). 

 Major Findings: (1) The study of teachers' opinions on the teamwork of the school 

administrators Kosumwittayason school under the Secondary Educational Service Area 

Office 26, In the overall and all aspects were at the high level, and (2) Compare opinions on 

the team work of school administrators Kosumwittayason school under the Secondary 

Educational Service Area Office 26, classified by experience and education level. The 

overall and in all aspects level were different at .05 significant.  

 

Keywords: Team management, Teachers and administrators’ Opinions 

 

บทนำ 

 ในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทย ปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ องค์กร

ธุรกิจเอกชนหรือองค์กรของรัฐจะมีโครงสร้างองค์กรท่ีสลับซับซ้อนมีการบริหารอย่างเป็นระบบการบริหาร

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทำให้โรงเรียนบรรลุความสำเร็จตามภารกิจและระบบและสัมพันธ์กับ

องค์กรอ่ืน ๆ มีการยอมรับและนำหลักการและรูปแบบการทำงานเป็นทีมมาใช้โดยเน้นการสร้างทีมงานให้

แข็งแกร่งและให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 มาตรา 8 กำหนดให้ “สังคมมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา” โดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มีความครอบคลุมท้ังการเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการ

ดำเนินงาน (Participate) การเข้ามาร่วมมือ ร่วมใจเพ่ือพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

(Collaborate) และการประสานการประสานงานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ (Coordinate) ซ่ึงการมีส่วนร่วม

จะต้องเกิดข้ึนภายในสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับ 
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 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซ่ึงแต่ละ

โรงเรียนน้ันมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวนโยบาย การพัฒนา

การศึกษาให้มีคุณภาพน้ัน บุคลากรในองค์การถือเป็นกลไกท่ีสำคัญในการพัฒนาโดยเร่ิมจากบุคลากรท่ีมี

คุณภาพการทำงานท่ีดี การทำงานท่ีประสบผลสำเร็จควรต้องเร่ิมจากการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของ

บุคลากรหลาย ๆ ฝ่าย การทำงานเป็นทีมจึงเป็นส่วนท่ีจะทำให้องค์การประสบผลสำเร็จในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน 

 ปัจจุบันพบว่า โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ได้พยายามสนับสนุนการทำงานเป็นทีมแต่ยังพบปัญหาว่าบุคลากรของโรงเรียนยังมีแนวคิดรวมท้ังทัศนคติ

แตกต่างกัน ขาดทักษะการทำงานเป็นทีมท่ีถูกต้อง ขาดภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ประกอบกับต้อง

รับภาระงานมากข้ึนนอกเหนือจากการสอนปกติ จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการส่ือสาร การประสานงาน ทำให้

การทำงานโดยภาพรวมยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ันยังไม่ดีเท่าท่ีควร ดังน้ัน  

ครูจึงต้องทราบถึงปัญหาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียน แนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือจะได้วางแผนการ

พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป จากความสำคัญของการทำงานเป็นทีมดังกล่าว ผู้บริหารระดับสูงของ

สำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงมอบนโยบายการจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม 

(Teamwork) ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทสำคัญต่อการเรียน

การสอน จึงสนใจศึกษาถึงสภาพการทำงานเป็นทีมท่ีสามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน และช่วย

ให้สมาชิกในทีมได้สร้าง กลยุทธ์ความร่วมมือกัน เพ่ือดำเนินงานในองค์กรได้คล่องตัวและเกิดประสิทธิผล

สูงสุดต่อองค์กร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน โกสุมวิทยาสรรค์ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 

      2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน โกสุมวิทยา

สรรค์สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำแนกตามประสบการณ์และระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้นำทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1)  

แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-261) และลิเคิร์ท (Likert, 1970 อ้างถึงในสุนันทา เลาหนันท์, 2541: 

426) 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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                 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ท่ีมา: วูดค็อกและ ฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-21) 

และลิเคิร์ท (Likert, 1970 อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 2541: 426) 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยครูผู้สอนโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ในปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอน จำนวน 105 คน  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอน จำนวน 86 คน ได้จากการสุ่มโดยใช้ตามตาราง

ของเครจซี และมอร์แกน Krejcie & Morgan; อ้างถึงใน ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ์ (2542: 148-149) แล้วทำ

การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified  Random Sampling) แล้วทำการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงเรียน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ชุด มีโครงสร้าง

แบ่งเป็น 26 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ทำงานและระดับ

การศึกษา เป็นคำถามแบบสำรวจรายการ (Checklist) และตอนท่ี 26 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ 

การทำงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 26 ในแต่ละข้อมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 

สถานภาพของครู 

 

1. ประสบการณA 

      - 1-20 ป® 

      - มากกว_า 20 ป® 

2. ระดับการศึกษา 

      - ปริญญาตร ี

      - สูงกว_าปริญญาตร ี

 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน 

เป็นทีม แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 
 

  1. การมีปฏิสัมพันธ์ 

  2. การมสี่วนร่วม 

  3. การสื่อสารอย่างเปิดเผย 

  4. การมีเป้าหมายเดียวกัน 

  5. การยอมรับนับถือ 

  6. ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้

ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือตามข้ันตอนดังน้ี 1) ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ

การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน โกสุมวิทยาสรรค์สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 2) นำข้อมูลจากข้อ 1 มาวิเคราะห์เน้ือหา ศึกษาวิธีการสร้าง

เคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของการบริหารงานเป็นทีม 3) สร้าง

แบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามของ อักษร ใจอ่อน (2562) มาปรับปรุงแก้ไข ให้ตรงกับเน้ือหาท่ีต้องการ 

แล้วนำฉบับร่างเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของเน้ือหาแต่ละ

ข้อคำถาม หลังจากน้ันนำผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ของข้อคำถาม

กับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยการนำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน คือ ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดการประเมินผล และผู้เช่ียวชาญ

ด้านภาษา พิจารณาลงความเห็น ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า .50 ทุกข้อ 4. นำแบบสอบถามท่ีมีค่า

ความเท่ียงตรงแล้วไปทดลองใช้กับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

26 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยทดลองท่ีโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนำผลจากการทดลองใช้แบบสอบถามมาคำนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอล

ฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .088 5. นำแบบสอบถามท่ีผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือม่ันไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 

86 คน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอหนังสือจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

26 เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล จากน้ันดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีนำ

หนังสือรับรองจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และส่งแบบสอบถามให้

ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน  

86 คน โดยขอความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงเรียนในการเก็บข้อมูลและผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม 

จำนวน 86 ฉบับ แล้วนำแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมารวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำคะแนนท่ีได้มา

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดังรายละเอียด 

ต่อไปน้ี 



87 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

1. การวิเคราะห์เก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล เฉพาะโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จำแนกตาม

ประสบการณ์และระดับการศึกษา โดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุม

วิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean)  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางพร้อมคำบรรยาย

ประกอบ แล้วนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ  

ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981: 190) 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติท่ีใช้

ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of items Objective Congruence: IOC) การหาค่าความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) สถิติท่ีใช้ในการ

พรรณนาข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ค่าร้อยละ (Percentage) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่า t แบบ Independent  

t-test 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุม

วิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีของวูดค็อกและ 

ฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-261) และลิเคิร์ท 

(Likert, 1970 อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์. 2541: 426) เก่ียวกับการบริหารงานเป็นทีม ซ่ึงแบ่งออก 

เป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีปฏิสัมพันธ์ 2) การมีส่วนร่วม 3) การส่ือสารอย่างเปิดเผย 4) การมี

เป้าหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ และ 6) ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน      
 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของครูโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบด้วย 

 1. ประสบการณ์ 

     - 1-20 ปี 

  - มากกว่า 20 ปี 

 2. ระดับการศึกษา 

     - ปริญญาตรี 

  - สูงกว่าปริญญาตรี 
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 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานเป็นทีม ตามทฤษฎีของวูดค็อกและฟ

รานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-261) และลิเคิร์ท 

(Likert, 1970 อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 2541: 42) มี 6 ด้าน จำแนกเป็น 1) การมีปฏิสัมพันธ์  

2) การมีส่วนร่วม 3) การส่ือสารอย่างเปิดเผย 4) การมีเป้าหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ  

และ 6) ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

 

ผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาพบว่าครูผู้สอนโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 26 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 86 คน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1 - 20 ปี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.10 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.90 การศึกษา

ระดับปริญญาตรี จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 72.16 และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 72 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.84 

 2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน การยอมรับนับถือ การ

มีส่วนร่วม การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ การส่ือสารอย่างเปิดเผย 

 3. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยา

สรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โดยรวมและรายด้าน จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 1-20 ปี และมากกว่า 20 ปีข้ึนไป พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน แต่

เม่ือพิจารณารายด้าน ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันท้ังสองกลุ่ม มีความคิดเห็นต่อการ

ทำงานเป็นทีมของผู้บริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ การ

ส่ือสารอย่างเปิดเผย การมีเป้าหมายเดียวกัน การยอมรับนับถือ และความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ส่วนด้าน

การมีส่วนร่วม ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันท้ังสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายด้าน จำแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันทุกด้าน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยา

สรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
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1. การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน การยอมรับนับถือ การมีส่วนร่วม  

การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์และการส่ือสารอย่างเปิดเผย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ประจวบ แจ้โพธ์ิ (2556) ได้วิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการทำงานเป็น

ทีมของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า บทบาทผู้บริหารใน

การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความ

คิดเห็นของครูโดยรวมและรายด้านมีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ผ่องอำไพ สระเพ็ชร (2560) ได้วิจัยเร่ือง การบริหารการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า  

การบริหารการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยา

สรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำแนกตามประสบการณ์และระดับการศึกษา 

โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แต่เม่ือ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันท้ังสอง

กลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีม มีการ

กำหนดเป้าหมายแบ่งหน้าท่ีการทำงานชัดเจนถูกต้อง ผู้บริหารมีความเข้าใจในความสามารถท่ีแตกต่างของ

ครูแต่ละคน ทำให้ครูยอมรับในความแตกต่างของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ี

ดีมีความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงานด้วยความเป็นกันเอง มีการช่วยเหลือครูผู้สอนในสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน

ร่วมกันน้ันจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยหรือมากก็ตาม แต่ทุกคนน้ันจะมีการปรับตัวให้สามารถ

เข้ากับทีมงานได้ ก็เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืน และบุคลากรจะมุ่งต่อผลสำเร็จในการทำงาน

เป็นอย่างมาก อีกท้ังครูผู้สอนต่างมีความเข้าใจและมีความคิดเห็นเก่ียวกับการทำงานเป็นทีมไปในแนวทาง

เดียวกันว่าการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้และการพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า

ทัดเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553) ได้วิจัยเร่ือง การศึกษาการทำงานเป็นทีมของพนักงานครู

เทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีการทำงานเป็น

ทีม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของลำเทียน       

เผ้าอาจ (2559: 726) วิจัยเร่ือง การทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอเมือง

ตราด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตราด พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

เก่ียวกับการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตราด จำแนกตามตำแหน่งหน้าท่ี ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
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นัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารโรงเรียน ซ่ึงจะเป็นผู้นำ

ในการกำหนดเป้าหมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน

โกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับการ

นำไปใช้ ดังน้ี ผู้บริหารควรมีการส่ือสารอย่างเปิดเผย เพ่ือให้การทำงานเป็นทีมสามารถดำเนินไปได้อย่าง

เรียบร้อย ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยปรึกษาหารือกันมาก

ข้ึน เพ่ือให้ครูสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป คือ  

ควรวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 26 และควรวิจัยปัญหาของการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

สร้างบารมี ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน   

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 364 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการ

เปิดตารางเครซีและมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ( = 4.25)  รองลงมา ได้แก่ การสร้างบารมี  

( = 4.21) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน ( = 4.18) และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา ( = 4.16) ผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี สามารถเป็น

แบบอย่างให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนได้ 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง, ผู้บริหารสถานศึกษา, สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

 This research purpose to study the transformational leadership of the school 

administrators under the Office of Chanthaburi Primary Educational Area, office 2.  

It consists of 4 aspects which are the creation of prestige Motivation Intellectual 

stimulation and focus on individual relationships.  This research is quantitative research. 

Sample groups include Teachers who perform their duties in educational institutions 

Under the Office of Chanthaburi Primary Educational Area office 2. All samples were  

364 persons. The sample size was obtained from the Crazy and Morgan tables. The 

instrument used in the research was a 5-level questionnaire. The statistics used for data 

analysis were percentage, mean and standard deviation. 

 The research found that Transformational leadership of school administrators Under 

the Chanthaburi Primary Educational Service Area office 2. Overall, it was at a good level  

(x"= 4.20). When considering in each aspect, it was found that the aspect with the highest 

mean was motivation (x"= 4.25), followed by the creation of prestige (x"= 4.21), focusing on 

individual relationships (x"= 4.18) and the least mean was the intellectual stimulation  

(x"= 4.16). The results of this research showed that transformational leadership. school 

administrators under the Chanthaburi Primary Educational Area Office 2. overall was good. 

Can be a role model for school administrators in other jurisdictions. 

 

Keywords: Transformational Leadership, School Administrators, Primary Educational Area Office  

 

บทนำ 

 การบริหารการศึกษาให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยผู้นำท่ีมีภาวะผู้นำท่ีเหมาะสม มีสมรรถนะ 

ในการบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง เช่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงจะสามารถบริหาร

องค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการทำงาน และมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การสถานศึกษาซ่ึงเป็นองค์การ

หลักในการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำจึงมีบทบาทสำคัญย่ิงในการบริหารสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพซ่ึงนอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถมีทักษะท่ีดีแล้ว ท่ีสำคัญต้องมีภาวะ

ผู้นำการเปล่ียนแปลง เพ่ือปรับเปล่ียนองค์การไปสู่ความสำเร็จ การศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นเร่ืองท่ีสำคัญและจำเป็นอย่างย่ิง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา  

และเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาให้

มีประสิทธิภาพ 
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สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 พบว่า มีปัญหาหลาย

ด้านท่ีต้องได้รับการแก้ไขเน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทำงานมากส่วนใหญ่จะมีภาวะผู้นำ

การเปล่ียนแปลงในระดับต่ำมีความเป็นอัตตาสูง ขณะเดียวกันไม่มีภาวะผู้นำด้านวิชาการ และการบริหาร

สถานศึกษามุ่งเน้นระบบอาวุโส ขาดการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีมีวิสัยทัศน์ การมุ่งเน้นระบบพวกพ้อง  

ขาดคุณธรรมในการบริหาร ทำให้เกิดความแตกแยกภายในและภายนอกสถานศึกษา ขาดภาวะผู้นำในการ

จัดการองค์การจัดโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร การส่ังการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจอย่าง

แท้จริง จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปี พ.ศ. 2562 ดังน้ัน ผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีมีภาวะความเป็นผู้นำสูงจึงมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารงานและการดำเนินงาน

ของโรงเรียน ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นำจึงมีความสำคัญในการบริหารสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกับยุค

ปัจจุบัน คือ แนวคิดภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership Theory)เป็นกระบวน

ทัศน์ใหม่ (New paradigm) ในการบริหารสถานศึกษา โดย วันเพ็ญ เจริญแพทย์ (2555) กล่าวถึง 

การปฏิรูปการศึกษาจึงจำเป็นต้องใช้ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ จึงจะนำสถานศึกษาบรรลุความสำเร็จตาม

ภารกิจและบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาเน่ืองจากภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

กลไกท่ีสำคัญในการนำเอานโยบายสู่การปฏิบัติ ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงสูงก็

จะเป็นผลดีต่อการบริหารงาน อภิวรรณา แก้วเล็ก (2554) กล่าวว่าผู้บริหารยุคใหม่ควรจะต้องพัฒนาตนเอง

ให้มีภาวะผู้นำท่ีสำคัญ 2 แบบ คือ ผู้นำแบบแลกเปล่ียนและผู้นำแบบเปล่ียนสภาพ ซ่ึงภาวะผู้นำแบบ

แลกเปล่ียนกับภาวะผู้นำเปล่ียนสภาพว่า ภาวะผู้นำท้ัง 2 แบบ มีอิทธิพลส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

ด้านต่างๆ ข้ึนในองค์การ ส่งผลต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชาหรือต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงจะทำให้

การดำเนินการขององค์การในปัจจุบันเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ Bass ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีนิยมมาก

สำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำ ซ่ึงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของ Bass เก่ียวกับพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยการผลักดันให้ผู้ตามตระหนักถึงความต้องการของตนเองในระดับท่ีสูงข้ึน  

มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการมุ่ง

ความสัมพันธ์เป็นรายคน แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ Bass นำมาใช้ในการศึกษา

พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษามากข้ึน โดย ธีรวัฒน์  จันทึก (2559) ได้กล่าวถึงความสำคัญของผู้นำ

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ Bass ในยุคท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง ต้องเป็นผู้ท่ีมี

ทักษะความสามารถในการบริหารงาน มีความรอบรู้ รู้รอบ รู้ลึก นำองค์กรสู่การเปล่ียนแปลงอย่าง

สร้างสรรค์มาสู่สถานศึกษา พัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจใน 

การทำงานให้มากข้ึน ท้ังน้ีก็เพ่ือไปสู่การบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล เป็นท่ีพึงพอใจของ

ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  และบริหารองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สภาพความสำคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซ่ึงผลการศึกษา

ดังกล่าวจะทำให้ได้ทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถ

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหวังของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถ่ินต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์  ไว้ดังน้ี 

 เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต 

พ้ืนการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประชากร คือ ครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ 

ในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 106 โรงเรียน มี

ครูท้ังหมด 1,254 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษา กำหนดจำนวนครูเป็นช้ันตาม

ตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.1970, p. 607-610) ได้

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 364 คน  

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เร่ืองภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 3. ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ จากการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

หลักการและทฤษฎี จากเอกสารตำราท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย ศึกษาแบบสอบถามจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนำ

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้านำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาและนำเสนอต่อ

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขแล้วนำเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาอีกคร้ัง ปรับปรุงแก้ไข  

แล้วนำเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) โดยลักษณะของเคร่ืองมือเป็น

แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์

ในการสอน และ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี 4 ด้าน คือ 1) การสร้าง

บารมี 2) การสร้างแรงจูงใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน ซ่ึงเป็นคำถาม
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แบบให้คะแนนหรือประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์การกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินเป็น  

5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1993) 

 4. การรวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถาม จำนวน 346 ฉบับ ให้กับครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ใน

สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

ด้วยตนเองนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ

โป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จำแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test)  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x") ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติท่ีใช้ในการในการทดสอบ

สมมติฐาน ประกอบด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบค่าที (t-test) โดยกำหนดค่านัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 หาค่าความสอดคล้องดัชนีระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อด้วยสูตร IOC  

และหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ (Cronbach) 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์แบบตาราง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปจำแนกตามระดับการศึกษา 

และประสบการณ์สอนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละภาพรวม ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  จำนวนและร้อยละของครู จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

1.  ปริญญาตรี 207 56.87 

2.  สูงกว่าปริญญาตรี 157 43.13 

รวม 364 100.00 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ครูส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.87 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 43.13  
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ตารางท่ี 2  จำนวนและร้อยละครู จำแนกตามประสบการณ์สอน 
 

ประสบการณ์ในการสอน จำนวน ร้อยละ 

1.  น้อยกว่า 5 ปี 84 23.08 

2.  5-10 ปี 112 30.77 

3.  11-15 ปี 98 26.92 

4.  มากกว่า 15 ปี 70 19.23 

รวม 364 100.00 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอน 5-10 ปี จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.77 รองลงมาได้แก่ ประสบการณ์สอน 11-15 ปี จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 ประสบการณ์

สอนน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี จำนวน  

70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ตามลำดับ 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยหาค่าเฉล่ีย (x") และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

               สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

 

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำ 

𝐱" S.D. ความหมาย อันดับ 

1.  การสร้างบารมี 4.21 0.52 ดี 2 

2.  การสร้างแรงจูงใจ 4.25 0.58 ดี 1 

3.  การกระตุ้นทางปัญญา 4.16 0.85 ดี 4 

4.  การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 4.18 0.68 ดี 3 

รวม 4.20 0.66 ดี  

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับดี (x"= 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

ทุกด้านอยู่ในระดับดี  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ได้แก่ ด้านการสร้างแรงจูงใจ (x"= 4.25) รองลงมา ได้แก่  



98 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 3 September - December 2021 

การสร้างบารมี (x"= 4.21) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน (x"= 4.18) และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่  

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (x"= 4.16) 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัย เร่ืองการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายผล  ดังน้ี 

 1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน  มีประเด็นท่ีสมควรนำมาอภิปราย ดังน้ี 

    1.1 ด้านการสร้างบารมี พบว่า ครูให้ความสำคัญด้านการเป็นผู้มีบารมี  มีระดับการปฏิบัติอยู่

ในระดับมากดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมท่ีแสดงไว้ ให้ความเป็นมิตร แสดงน้ำใจและ

ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ชัดเจน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ระบุจุดประสงค์

หลัก หลักในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ประพฤติตนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิ กระตุ้น

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน และปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมท่ีได้แสดงไว้ 

ตลอดจนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ในสถานการณ์วิกฤต และแสดงให้เห็นถึงความเช่ือม่ันในตนเอง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุณี ขันขวา (2557) ท่ีได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนในอำเภอหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ

ผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ โดย

ภาพรวมและรายด้าน  ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับดี 

    1.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ พบว่า ครูให้ความสำคัญด้านการเป็นผู้มีบารมี มีระดับการปฏิบัติ

อยู่ในระดับมากดังจะเห็นได้จากความกระตือรือร้นท่ีจะทำงานให้มีความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยใช้

หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา อบรม 

สัมมนาฯ ตลอดจนการมอบหมายงานตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล พร้อมท้ังการให้

กำลังใจและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในเร่ืองส่วนตัวและการทำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต กิมศรี 

(2559) ท่ีได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ด้านการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่

ในระดับดี 

    1.3 ด้านการกระตุ้นปัญญา พบว่า ครูให้ความสำคัญด้านการเป็นผู้กระตุ้นให้ใช้สติปัญญา  

มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ดังจะเห็นได้จากกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าต้องมีการเปล่ียนแปลง

การทำงานในหน่วยงาน ชักชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และกระตุ้นให้

ผู้ ใต้ บังคับบัญชาเป ล่ียนแปลงวิธีการทำงานแบบใหม่ใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลงานมาก  กระตุ้นให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าต้องมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทำงานในหน่วยงาน และท่ีสำคัญต้องไม่วิจารณ์

ความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาในทางลบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ำผ้ึง ใจจันทร์ (2559) ท่ีได้

ทำการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของพนักงานครูในสังกัด

เทศบาลเมืองชลบุรี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับดี 

    1.4 ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน พบว่า ครูให้ความสำคัญด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็น

รายคนมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ดังจะเห็นได้จากให้ความรู้ ข้อมูล และข่าวสารท่ีทันสมัยแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีก่อให้เกิดความเก้ือกูลกันเห็นอกเห็นใจ 

ซ่ึงกันและกันมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคล ให้ความเป็น

กันเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบง่าย สร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วิศวกร ชัยเชิดชู (2558) ท่ีได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

ของของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ด้าน 

การเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยทำให้ทราบถึงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

     1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  

มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญาให้มากข้ึน เช่น 

การจูงใจและสนับสนุนให้ครูเกิดความคิดริเร่ิมใหม่ๆ การกระตุ้นการสร้างระบบความคิดและวิธีการในการ

ปฏิบัติงานให้แก่ครู การสร้างความม่ันใจของครูในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอการช่วยให้ผู้ร่วมงานมอง

ปัญหาในหลายแง่มุม และการส่งเสริมให้ระบุปัญหาโดยการใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าความคิดเห็น

ส่วนตัว โดยการประชุมช้ีแจง การนิเทศ กำกับ ติดตาม  

     1.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

     2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการศึกษากับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

     2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
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     2.3 ควรศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

     2.4 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการทำงานเป็นทีมของ

ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

ในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การทำงาน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบด้วย ข้าราชการครูของ

โรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 753 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการครูจำนวน 254 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม

อยู่ในระดับมาก และ 2) ข้าราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงานท่ีแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลง, ผูfบริหารโรงเรียน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) To study the transformational leading 

behavior of the school administrators in group 6 under the Secondary Educational Service 

Area Office Bangkok 1; and 2) To compare the teachers’ opinions on the transformational 

leading behavior of the school administrators in group 6 under the Secondary Educational 

Service Area Office Bangkok 1, classified by education level and work experience. Research 

methodology was survey research. The population included 753 teachers at the schools 

in group 6 under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. Samples, 

totaling 254 teachers, obtained via stratified random sampling technique, comprised of 

the teachers at the schools in group 6 under the Secondary Educational Service Area 

Office Bangkok 1. The instruments used for data collection was a 5-level rating scale 

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

Standard Deviation, and t-test. 

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

transformational leading behavior of the school administrators in group 6 under the 

Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 were at high level in overall; and  

2) The teachers with different education levels and work experiences had no different 

opinions on the transformational leading behavior of the school administrators in group 6 

under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. 

  

Keywords: Transformational Leading Behavior, School Administrators 

 

บทนำ 

จากกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ไดfส_งผลกระทบใหfประเทศไทยจำเป�นตfองเร_งพัฒนา 

ปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาของประเทศ เพ่ือใหfสามารถพัฒนาคนใหfมีคุณภาพ 

อย_างเพียงพอต_อการดำรงชีวิตอยู_ไดfในสังคมท่ีกำลังเปล่ียนแปลงท้ังทางดfานเศรษฐกิจและสังคม  

โดยตfองการใหfประชากรของประเทศสามารถร_วมในการแข_งขันกับประชาคมโลกอ่ืน ๆ ไดfอย_างเหมาะสม 

จึงมีการบังคับใชfพระราชบัญญัติการศึกษาแห_งชาติ พ.ศ. 2542 และแกfไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ. ศ. 2553 

ซ่ึงเป�นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยท่ีเป�นกรอบหลักในการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยมุ_งกระจาย

อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส_วนกลางไปยังสถานศึกษา องค{กรการปกครองส_วนทfองถ่ินและ

ชุมชน ซ่ึงมุ_งหวังใหfเป�นการเพ่ิมประสิทธิผลในการจัดการศึกษาและตอบสนองความตfองการของชุมชน  

ตามมาตราท่ี 39 ท่ีระบุว_า ใหfกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดfานการบริหาร
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วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห_งชาติ, 2553)  

การบริหารการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือใหfเป�นองค{กรแห_งการส_งเสริมการปฏิรูปการเรียนรูfใหfไดfดีน้ัน 

ผูfบริหารสถานศึกษาตfองเป�นผูfมีวิสัยทัศน{กวfางไกล ท่ีจะทำใหfการจัดการเรียนรูfในโรงเรียน เป�นไปอย_างมี

ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูfเรียนไปสู_อนาคตท่ีประสบความสำเร็จ การกำหนดแนวทางปฏิบัติในป}จจุบันจึง

จำเป�นจะตfองบริหารหน_วยงาน เพ่ือนำไปสู_การพัฒนาอย_างต_อเน่ืองภายใตfความร_วมมือของบุคลากรทุกฝ�าย 

ดังน้ันการศึกษาจึงเป�นรากฐานท่ีสำคัญประการหน่ึงในการสรfางสรรค{ความเจริญกfาวหนfา และแกfไขป}ญหา

ต_าง ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถดfานต_าง ๆ เพ่ือใหfรูfเท_าทันการเปล่ียนแปลงใหfเป�นไปตาม

สภาพสังคมและเศรษฐกิจในป}จจุบัน เพ่ือใหfมีความพรfอมในการเขfาสู_สภาวะของการเปล่ียนแปลงในป}จจุบัน 

ผูfบริหารของสถานศึกษาจึงไม_สามารถยึดติดอยู_กับรูปแบบภาวะผูfนำในการทำงานแบบเดิม โดยตfองมีการ

ปรับเปล่ียนตัวเองใหfเขfากับสถานการณ{ท่ีเกิดข้ึนไดf สอดคลfองกับการเปล่ียนแปลงท่ีตfองใชfการบริหารการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงลfวนแลfวแต_ตfองมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนองค{กรเพ่ือพัฒนาคนในองค{กรใหfเป�นบุคคล

แห_งการเรียนรูfอยู_ตลอดเวลามีป}ญญา มีความรูf และมีภาวะผูfนำในการบริหารการเปล่ียนแปลง  

(วิเชียร ชิวพิมาย, 2550) 

จากความเห็นดังกล_าวจะเห็นไดfว_า ผูfบริหารสถานศึกษาจะตfองมีบทบาทพฤติกรรมการนำการ

เปล่ียนแปลงในสถานศึกษา ผูfวิจัยในฐานะครูผูfสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียน

ในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำหรับนำขfอมูลไปใชfเป�น

แนวทางในการวางแผนพัฒนาและเป�นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาและหน_วยงานท่ีเก่ียวขfอง

ต_อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนก

ตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

แล้วนำมาสังเคราะห์เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดในการทำวิจัย โดยผู้วิจัยได้นำแนวคิดของแบสและอโวลิโอ 

(Bass and Avolio, 1994) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยตามภาพท่ี  
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                  ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตด2านเน้ือหา  
การวิจัยมุ_งศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass and 

Avolio, 1994) โดยกำหนดเน้ือหาของการศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลง 4 ดfาน ไดfแก_ ดfานการ 

มีอิทธิพลอย_างมีอุดมการณ{ ดfานการสรfางแรงบันดาลใจ ดfานการกระตุfนทางป}ญญาและดfานการคำนึงถึง

ความเป�นป}จเจกบุคคล 
ขอบเขตด2านประชากร 

ประชากรท่ีใชfในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขfาราชการครูโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ป®การศึกษา 2564 ในภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 753 คน          

ขอบเขตด2านตัวแปร 

ตัวแปรตfน คือ สถานภาพของผูfตอบแบบสอบถาม ไดfแก_ 1) ระดับการศึกษา แบ_งเป�น ระดับ

ปริญญาตรีและสูงกว_าปริญญาตรี 2) ประสบการณ{การทำงาน แบ_งเป�น ต่ำกว_า 10 ป® และ 10 ป®ข้ึนไป 

ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของขfาราชการครูท่ีมีต_อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ

ผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน 4 

ดfาน ไดfแก_ 1) ดfานการมีอิทธิพลอย_างมีอุดมการณ{ 2) ดfานการสรfางแรงบันดาลใจ 3) ดfานการกระตุfนทาง

ป}ญญา 4) ดfานการคำนึงถึงความเป�นป}จเจกบุคคล 
 

สถานภาพของผู2ตอบแบบสอบถาม 

 

1. ระดับการศึกษา   

- ปรญิญาตร ี

- สูงกว_าปรญิญาตร ี

2. ประสบการณAการทำงาน 

- ต่ำกว_า 10 ป® 

- 10 ป®  ข้ึนไป 

ความคิดเห็นของข2าราชการครูท่ีมีต̂อพฤติกรรม

การนำการเปลี่ยนแปลงของผู2บริหารโรงเรียน 

ในกลุ^ม 6 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน 4 ด2าน 
 

1. ดfานการมีอิทธิพลอย_างมีอุดมการณ{ 

2. ดfานการสรfางแรงบันดาลใจ 

3. ดfานการกระตุfนทางป}ญญา 

4. ดfานการคำนึงถึงความเป�นป}จเจกบุคคล 
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การวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผูfวิจัยไดfดำเนินการศึกษาวิจัย ตามข้ันตอน ดังน้ี 

       1. ประชากรและกลุ_มตัวอย_าง 

       2. เคร่ืองมือท่ีใชfในการวิจัย 

       3. การสรfางเคร่ืองมือท่ีใชfในการศึกษาวิจัย 

       4. การเก็บรวบรวมขfอมูล 

       5. การวิเคราะห{ขfอมูล 

       6. สถิติท่ีใชfในการวิเคราะห{ขfอมูล 

 

ผลการวิจัย 

1. ข้าราชการครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 254 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 69.69 และมีประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 148 คน  

คิดเป็นร้อยละ 58.27 

 

ตารางท่ี 1  จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน 

(n= 254) 

 

2. ข้าราชการครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก (x"= 3.74, S.D.= 0.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

 

 

สถานภาพส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ระดับการศึกษา 

       - ปริญญาตรี 

       - สูงกว่าปริญญาตรี  

 

177 

77 

 

69.69 

30.31 

  2. ประสบการณ์การทำงาน 

         - ต่ำกว่า 10 ปี 

         - 10 ปีข้ึนไป 

 

148 

106 

 

58.27 

41.73 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย (x") และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมี 

               ต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

               การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  โดยรวม 

(n= 254) 

ข้อ พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 𝐱" S.D. แปลผล 

1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.83 0.69 มาก 

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.70 0.65 มาก 

3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.71 0.63 มาก 

4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.70 0.65 มาก 

รวม 3.74 0.66 มาก 

 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนก

ตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ดังน้ี 

   3.1 ข้าราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าข้าราชการครูท่ีมี

ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ท่ีนัยสำคัญ .05 

 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ 

               ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

               เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา 

(n= 254) 

ข้อ 
ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

ของผู้บริหาร 

ระดับการศึกษา 

t 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญา

ตรี 
Sig 

𝐱" S.D. 𝐱" S.D.  

1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.84 0.28 3.82 0.24 0.437 0.662 

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.71 0.28 3.69 0.27 0.680 0.497 

3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.70 0.28 3.74 0.26 -1.018 0.310 

4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.70 0.32 3.72 0.27 -0.571 0.568 

รวม 3.74 0.24 3.74 0.21 -0.152 0.880 
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   3.2 ข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการนำการ

เป ล่ียนแปลงของผู้บ ริหารโรงเรียนในกลุ่ม  6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน ท่ีนัยสำคัญ .05 
 

ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของขfาราชการครูท่ีมีต_อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ 

               ผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

               เขต 1 จำแนกตามประสบการณ{การทำงาน 

(n= 254) 

ข้อ 
ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

ของผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 

t 

 

ต่ำกว่า 10 ปี 10 ปีข้ึนไป Sig 

𝐱" S.D. 𝐱" S.D.  

1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.84 0.28 3.82 0.26 0.831 0.407 

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.70 0.29 3.71 0.27 -0.194 0.847 

3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.70 0.30 3.74 0.24 -1.308 0.192 

4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.69 0.32 3.73 0.27 -1.112 0.267 

รวม 3.73 0.25 3.75 0.21 -0.555 0.578 

 

อภิปรายผล 

พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน 4 ดfาน คือ 1) ดfานการมีอิทธิพลอย_างมีอุดมการณ{  

2) ดfานการสรfางแรงบันดาลใจ 3) ดfานการกระตุfนทางป}ญญา และ 4) ดfานการคำนึงถึงความเป�นป}จเจก

บุคคล ผลการวิจัยพบว_าโดยรวมอยู_ในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะสภาวการณ{ในโลกป}จจุบันมีการเปล่ียนแปลง

อย_างรวดเร็ว ดังน้ัน ผูfบริหารตfองพัฒนาตนเองใหfเท_าทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีการบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาอย_างเป�นระบบ ทำใหfครูผูfสอนมีการยอมรับนับถือ ศรัทธา ใหfความเคารพ ประทับใจต_อ

ผูfบริหาร รวมท้ังปฏิสัมพันธ{ท่ีดีต_อผูfร_วมงานและคอยช_วยเหลือผูfอ่ืน เพ่ือใหfบรรลุเป³าหมายท่ีตfองการ  

ซ่ึงสอดคลfองกับงานวิจัยของ จันทร{ประภา สิงห{ณีย{ (2556) ไดfทำการศึกษาภาวะผูfนำการเปล่ียนแปลงของ

ผูfบริหารข้ันพ้ืนฐาน อำเภอเมืองอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 

ผลการศึกษา พบว_า 1) ภาวะผูfนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารข้ันพ้ืนฐาน อำเภอเมืองอุดรธานี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวมพบว_ามีการปฏิบัติอยู_ในระดับมาก 

และผลการเปรียบเทียบภาวะผูfนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตามตำแหน_งและขนาด

ของสถานศึกษา มีพฤติกรรมแตกต_างกันอย_างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 2) แนวทางการพัฒนาภาวะ
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ผูfนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารข้ันพ้ืนฐาน อำเภอเมืองอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีดังน้ี ผูfบริหารควรศึกษาหาความรูfและสรfางวิสัยทัศน{ในการทำงาน เพ่ือใหf

คณะครูมีศรัทธาในความรอบรูf และความสามารถในการบริหารใหfความสนใจช่ืนชมผลงานของครูท่ี

ปฏิบัติงานไดfดี และใหfคำแนะนำแก_คณะครูทุกโอกาส และมีความสามารถในการติดต_อส่ือสารไดfเหมาะสม

กับความแตกต_างของบุคคล และซ่ึงสอดคลfองกับงานวิจัยของ ปาณิสรา ตรัสศรี (2559) ไดfทำการศึกษา

ภาวะผูfนำ การเปล่ียนแปลงของผูfบริหารองค{กรปกครองส_วนทfองถ่ินในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ{ 

พบว_า 1) ระดับภาวะผูfนำ การเปล่ียนแปลงของผูfบริหารองค{กรปกครองส_วนทfองถ่ินในเขตอำเภอเขาวง 

จังหวัดกาฬสินธุ{ พบว_า โดยภาพรวมอยู_ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายดfานพบว_า อยู_ในระดับมากทุก

ดfาน โดยเรียงลำดับความสำคัญค_าเฉล่ียจากมากไปหานfอยไดfดังน้ี ดfานการมีอิทธิพลอย_างมีอุดมการณ{  

ดfานการคำนึงถึงความเป�นป}จเจกบุคคล ดfานการกระตุfนทางป}ญญา และดfานการสรfางแรงบันดาลใจ 

ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูfนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารองค{กรปกครองส_วนทfองถ่ินในเขต

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ{ ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองค{กรปกครองส_วนทfองถ่ิน พบว_า จำแนก

ตามระดับการศึกษา ประเภทบุคคล และหน_วยงานท่ีสังกัด โดยรวมแตกต_างกัน อย_างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05   

 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจัย พบว_า พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในดfานการสรfางแรงบันดาลใจ และดfาน

การคำนึงถึงความเป�นป}จเจกบุคคล มีค_าเฉล่ียนfอยกว_าดfานอ่ืน ๆ ดังน้ันผูfบริหารสถานศึกษาควรใหf

ความสำคัญเป�นพิเศษในเร่ืองการสรfางแรงบันดาลใจ และดfานการคำนึงถึงความเป�นป}จเจกบุคคล ใหfมาก

ท่ีสุด ผูfบริหารควรมีการสรfางเจตคติและค_านิยมท่ีดีในการปฏิบัติงานแก_ขfาราชการครู แสดงความม่ันใจใน

การแกfป}ญหาการบริหารการจัดการ สรfางขวัญและกำลังใจใหfแก_ขfาราชการครู จูงใจใหfขfาราชการครู

ปฏิบัติงานโดยเห็นแก_ประโยชน{ขององค{กร สรfางความตระหนักรูfและเห็นคุณค_าของการปฏิบัติงานแก_

ขfาราชการครู ใหfผลตอบแทนแก_ขfาราชการครูโดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน สนับสนุน

ขfาราชการครูใหfปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย_างต_อเน่ือง เช่ือม่ันในความสามารถการปฏิบัติงานของ

ขfาราชการครู มีการนิเทศขfาราชการครูอย_างสม่ำเสมอ มอบหมายใหfขfาราชการครูปฏิบัติงานตามความรูf

ความสามารถ ปฏิบัติต_อขfาราชการครูตามความแตกต_างระหว_างบุคคล มีการกระจายอำนาจในการ

ปฏิบัติงานแก_ขfาราชการครูตามความเหมาะสม สนับสนุนใหfขfาราชการครูพัฒนาตนเองตามเสfนทางอาชีพ 

แสดงความช่ืนชมและยกย_องขfาราชการครูท่ีมีผลงานโดดเด_นเป�นท่ีประจักษ{ เอาใจใส_ขfาราชการครูทุกคน

ตามความตfองการจำเป�น ใชfเทคนิคการบริหารจัดการในการมอบหมายงานตามความรูf ความสามารถ 

2. จากการวิจัย พบว_า ขfาราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณ{การทำงานต_างกัน  

มีความคิดเห็นต_อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ไม_ต_างกัน ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก ระดับการศึกษาและ
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ประสบการณ{การทำงานท่ีต_างกันของขfาราชการครูไม_มีผลต_อการบริหารงานของผูfบริหารสถานศึกษา 

เพราะส_วนใหญ_แลfวครูจะดูท่ีผลการกระทำและความประพฤติของผูfบริหารเป�นสำคัญ ท้ังดfานการมีอิทธิพล

อย_างมีอุดมการณ{ ดfานการสรfางแรงบันดาลใจ ดfานการกระตุfนทางป}ญญา และดfานการคำนึงถึงความเป�น

ป}จเจกบุคคล ดังน้ันระดับการศึกษาและประสบการณ{การทำงานต_างกันของขfาราชการครูจึงไม_มีผลต_อ

ความคิดเห็นของขfาราชการครูท่ีมีต_อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 

เอกสารและส่ิงอ้างอิง 

จันทร{ประภา สิงห{ณีย{. (2556). ภาวะผู2นำการเปล่ียนแปลงของผู2บริหารสถานศึกษา.  

  สารนิพนธ{ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 

ธุมากร เจดีย{คำ. (2559). การศึกษาความสัมพันธAระหว̂างภาวะผู2นำการเปล่ียนแปลงของผู2บริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี. วิทยานิพนธ{ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. 

จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. 

นงนุช รักษา. (2553). ศึกษาภาวะผู2นำการเปล่ียนแปลงของผู2บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ{การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,  

คณะศึกษาศาสตร{, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปาณิสรา ตรัสศรี. (2559). ภาวะผู2นำการเปล่ียนแปลงของผู2บริหารองคAกรปกครองส̂วนท2องถ่ินในเขต

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุA. วิทยานิพนธ{ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

  (รัฐประศาสนศาสตร{). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

วิเชียร ชิวพิมาย. (2550). องคAการและภาวะผู2นำ. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. การประเมินความพรfอมของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา กรุงเทพฯ: ผูfแต_ง. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห_งชาติ. (2553). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เพ่ือพร2อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพ ฯ: สำนักงาน ฯ. 

สุพัตรา พันธุ{ปลาโด (2559). ภาวะผู2นําการเปล่ียนแปลงของผู2บริหารสถานศึกษา เครือข̂าย 72 สังกัด

สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 

อรัญ มูลบุญ. (2557). ป}จจัยภาวะผูfนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารสถานศึกษาท่ีส_งผลต_อประสิทธิผล  

การบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. 

วารสารคณะศึกษาศาสตรA มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับพิเศษ). 

Bass & Avolio. (1994). Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and 

Transactional Leadership. Journal of Applied Psychology, 88(2): 207-218. 



110 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 3 September - December 2021 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในโรงเรียนวัดบางเพรียง มัธยมศึกษา เขต 24 

To study the teachers' opinions towards teaching supervision  

of educational institution administrators in Bangpiang School  

Under the Office of Secondary Educational Service Area 24 

 

สมจิตร เบ็จเจริญ 

Somjit Bencharoen 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง 

Bangpreang Subdistrict Administrative Organization 

e-mail: jutharat.nir@gmail.com 

Received: October, 29 2021 

Revised: November, 18 2021 

Accepted: November, 20 2021 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 จำแนกตามเพศ 

และประสบการณ์ในการสอน ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงาน ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน ด้านการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบสำรวจ 

ประชากรท่ีใช้การวิจัยได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน  

150 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา  

เขต 24 จำนวน 108 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน และใช้

วิธีการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย (1) สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม (2) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสห

วิทยาเขตเมืองฟ้าแดด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข และด้านการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงาน และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด จำแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอนโดยรวมไม่แตกต่าง
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กัน เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05  

 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู, การนิเทศการสอน,  ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1 ) To study the teachers' opinions towards 

teaching supervision of educational institution administrators in Bangpiang SchoolUnder 

the Office of Secondary Educational Service Area 24; and 2)  Comparison of teachers' 

opinions on teaching supervision of administrators in Bangpiang School Office of Education 

Area 24   by sex and instructional experience in 4 aspects: Plan-P, Do-D, Check-C and 

Action-A. This study was a survey research. The population, totaling 150, included teachers 

in Mueang Fa Daet Education Service Area 24; The researcher used Krejcie and Morgan’s 

sample size determination table and the simple random sampling to select the sample of 

the research were 108 teachers in Mueang Fa Daet Education Service Area 24;  

The instrument used for collecting the data was a questionnaire which comprised  

(1) A checklist on the respondents’ status; and (2) The 5-point rating scale on school 

administrators’ instructional supervision. The statistics used for analyzing the collected 

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

The major research findings revealed that: 1) According to the teachers’ opinions, 

the instructional supervision was performed by the school administrators in Mueang Fa 

Daet Education Service Area 24 at high level in whole and in part. The listed mean scores 

in order from highest to lowest included Plan-P, Do-D, Action-A and Check-C; and 2) The 

comparison results showed that the teachers with different genders and amounts of 

teaching experience were not different opinions towards the school administrators’ 

instructional supervision. When classified by teachers’ educational levels, found that the 

opinions were different in whole and in part at the .05 level of significance.  

 

Keywords: Teachers’ Opinions, Instructional Supervision, School Administrators 
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บทนำ 

ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ ประการ

เปล่ียนแปลงหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ ๆ 

เพ่ิมข้ึน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้เก่ียวข้อง 

บางคน ยังไม่สามารถปรับเปล่ียนให้ทันต่อความเปล่ียนแปลง ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถจะแก้ไขได้โดย

อาศัยผู้นิเทศ หรือศึกษานิเทศก์ ซ่ึงมีหน้าท่ีนิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถ

พ่ึงตนเองได้ และนำความรู้เหล่าน้ีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ 

ท่ีวางไว้ ดังน้ันเร่ืองการนิเทศการศึกษา จึงเป็นเร่ืองสำคัญท่ีศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจ

ในหลักการ กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ต่อไปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองของการนิเทศการศึกษาดีข้ึน ซ่ึงการศึกษาถือว่าเป็นส่ิงสำคัญ 

เพราะฉะน้ันการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ท้ังทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ให้มนุษย์สามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความเจริญก้าวหน้า และทันต่อการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน และสามารถพัฒนา

ประเทศ ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเวลา    

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน

ในการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ มีความสามารถในการประกอบอาชีพในอานาคต และสามารถดำรง

ตนเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซ่ึงเป็นไปตามแผนการ

ศึกษาชาติได้กำหนดนโยบายไว้ว่า รัฐพึงจัดการศึกษาภาคบังคับให้ท่ัวถึง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานรับผิดชอบโดยตรง ในการจัดการควบคุมและกำกับการศึกษามี 4 ช่วงช้ัน คือ ช่วงช้ันท่ี 

1 และช่วงช้ันท่ี 2 เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา และช่วงช้ันท่ี 3 และ 4 เป็นการจัดการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานระดับรองลงมาท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา

ท่ีอยู่ในสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน

ทุกคน บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีสุขภาพอนามัยท่ีดี โดยมีปัจจัยหลายอย่างท่ีเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จ และปัจจัยท่ีสำคัญอย่างหน่ึงท่ีทำให้การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประสบ

ความสำเร็จ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2546: 32) ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความใส่ใจ และตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ รู้จัก

ปรับปรุงตนเองให้รู้และเข้าใจในงานนิเทศการสอน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนเป็น

ส่วนหน่ึงของการนิเทศการศึกษาและเป็นวิธีท่ีช่วยให้พัฒนาการสอนของครูได้ การนิเทศการศึกษาเป็นการ

ช่วยเหลือ แนะนำครู หรือผู้เก่ียวข้องให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดี ข้ึน และทำให้เกิด

ความก้าวหน้าในวิชาชีพดังท่ี สุวรรณ บุญทศ (2541: 2) กล่าวไว้ว่ากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ  

มี 3 ประการ ได้แก่ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
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การศึกษา ในกระบวนการดังกล่าว กระบวนการนิเทศการศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีมีความสำคัญย่ิง 

เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการบริหาร ช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยการ

ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนดำเนินการพัฒนากระบวนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ ในปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน  

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คะแนนท่ีสอบได้ค่อนข้าง

ต่ำ ซ่ึงสะท้อน ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร สาเหตุน่าจะมาจาก

ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวในบรรดา

ปัจจัยดังกล่าวท่ีได้กล่าวมาน้ี ผู้วิจัยคิดว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญ

ท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวผู้เรียน สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง

คุณภาพของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้วยเหตุผลท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 อยู่ในระดับท่ียังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เป็นผลมาจาก การเรียน

การสอนของครูส่วนใหญ่สอนตามตำรา ครูผู้สอนไม่ทำความเข้าใจหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์และนำไปจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแท้จริง ขาดความเอาใส่ใจ ไม่เตรียมการสอน ครูผู้สอนขาดการวางแผนการ

ปฏิบัติงาน และการขาดความเอาใจใส่ในการติดตามประเมินผลของครูผู้สอน ท่ีเกิดจากการนิเทศไม่ท่ัวถึง 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการปรับปรุงและกระตุ้นการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ท้ังน้ีต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหาร ครูผู้สอนท่ีมี

ความรู้ความสามารถทำหน้าท่ีนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา เพ่ือนำไปสู่การนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลให้การนิเทศภายในสถานศึกษามีบรรยากาศการนิเทศท่ีเป็นกันเอง สามารถแก้ไขและปรับปรุงปัญหา

ได้ตรงจุด และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอนได้อย่างท่ัวถึง เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในลำดับต่อไป 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอน

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24 เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษานำไปใช้

พัฒนาปรับปรุงการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับความความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาสห

วิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 



114 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 3 September - December 2021 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาสห

วิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แตกต่างกัน 

2. ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แตกต่างกัน 

   3. ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 แตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

                  ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามข้ันตอน ดังน้ี 

เพศ 

    - ชาย 

    - หญิง 

ระดับการศึกษา 

    - ปริญญาตร ี

    - สูงกว_าปริญญาตร ี

ประสบการณAในการสอน 

    - นfอยกว_า 10 ป® 

    - 10 - 15 ป® 

    - มากกว_า 15 ป®ข้ึนไป 

 

ความคิดเห็นของครูผู2สอนท่ีมีต̂อการนิเทศการสอน

ของผู2บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟ�าแดด 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 24  ใน 4 ด2าน คือ 
 

1. ดfานการวางแผน (Plan-P) 

2. ดfานการปฎิบัติตามแผนงาน (Do-D) 

3. ดfานการตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน (Cheack-C) 

4. ดfานการพัฒนา/ปรับปรงุแกfไข (Action–A) 
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ประชากร 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 

150 คน จาก 8 โรงเรียน  

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 

กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 

คือ 108 คน และผู้วิจัยได้ทำการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของ

ประชากรในแต่ละโรงเรียน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

    ตอนท่ี  1   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 

ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน เป็นแบบสอบถามตรวจรายการ (Check list) 

       ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) 

จำนวน 9 ข้อ 2) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) จำนวน 21 ข้อ 3) ด้านการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน (Check–C) จำนวน 5 ข้อ และ 4) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) จำนวน 7 ข้อ  

รวมข้อความท้ังหมดจำนวน 42 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ 

ลิเคิร์ท (Likert; อ้างถึงใน พิษณุ ฟองศรี, 2549: 127) ดังน้ี 
 

ระดับ  5  หมายความว่า   มีความเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา มากท่ีสุด  

ระดับ  4  หมายความว่า   มีความเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา มาก 

ระดับ  3  หมายความว่า   มีความเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ปานกลาง  

ระดับ  2  หมายความว่า   มีความเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา น้อย  

ระดับ  1  หมายความว่า   มีความเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา น้อยท่ีสุด  

 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา จากตำราเอกสาร วารสาร 

 ส่ิงตีพิมพ์ อินเตอร์เน็ตและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการนำมาสร้างเคร่ืองมือ 

2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบประมาณค่าตามแนวคิดของ Likert  

จากคำอธิบายของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540: 98-103) และศึกษาแบบสอบถามของ ฐิติพงศ์ คล้ายใยทอง 

(2547: 107-111) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3. ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหาด้านการนิเทศต่าง ๆ ตามกรอบท่ีกำหนดไว้ 
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4. นำร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

ของโครงสร้าง คำถาม การใช้ภาษา และความครอบคลุมในเน้ือหาสาระ 

5. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยใช้สูตร Rovinelli; & Hambleton (อ้างถึงในผ่องศรี 

วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546: 140) โดยกำหนดให้คะแนน ดังน้ี 
 

+ 1 เม่ือเห็นว่าข้อคำถามตรงกับขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว้ 

    0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อคำถามตรงกับขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว้ 

  - 1 เม่ือแน่ใจว่าข้อคำถามไม่ตรงกับขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว้ 
 

ซ่ึงพิจารณาข้อคำถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.67 ข้ึนไปทุกข้อ  
 

 6. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี

จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของเคร่ืองมือ โดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach (1990: 204) ได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.81 

7. นำเคร่ืองมือท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข

จัดทำเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ์ 

8. นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือม่ัน 

ไปใช้กับครูผู้สอน ในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 เพ่ือเก็บข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. ทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม 

ให้กับครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 

 2. ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยแจกไป จำนวน 108 ฉบับ 

และเก็บด้วยตนเองได้รับกลับคืนมา ท้ังหมด 108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ดังน้ี 

 1. แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี

และร้อยละ 

2. แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียง

แบนมาตรฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและนำค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ ดังน้ี 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 111) 



117 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารอยู่ในระดับเห็น 

                      ด้วยมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารอยู่ในระดับเห็น 

                       ด้วยมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารอยู่ในระดับเห็น 

                           ด้วยปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารอยู่ในระดับเห็น 

           ด้วยน้อย 

            ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารอยู่ในระดับเห็น 

           ด้วยน้อยท่ีสุด 
 

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วิเคราะห์ 

โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติ ได้แก่ 

1. ค่าร้อยละ  

2. ค่าเฉล่ีย (x") 

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

4. การทดสอบค่าที (t-test) 

5. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of variance) 

 

 ขอบเขตของเน้ือหา 

ในการศึกษาความความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยา

เขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาใน 4 ด้าน โดยใช้

กระบวนการนิเทศการสอนของหน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญ

การศึกษา จังหวัดสุราษฎ์ธานี, 2545: 15-16) คือ 1) ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) 2) ด้านการปฏิบัติตาม

แผนงาน (Do–D) 3) ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) และ 4) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุง

แก้ไข (Action–A) 
 

  ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 

จำนวน 150 คน จากจำนวน 8 โรงเรียน  
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2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 

กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 

คือ 108 คน และผู้วิจัยได้ทำการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของ

ประชากรในแต่ละโรงเรียน 
 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

ในการสอน 

  ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน  สหวิทยา

เขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยใช้กระบวนการนิเทศการสอน

ของหน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญการศึกษา จังหวัดสุราษฎ์ธานี, 

2545: 15-16) ใน 4 ด้านคือ 1) ด้านการวางแผน (Plan-P) 2) ด้านการปฎิบัติตามแผนงาน (Do-D)  

3) ด้านการตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน (Cheack-C) และ 4) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป็นครูท่ีปฏิบัติการสอน จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

จำแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 57.40 เป็นเพศชาย จำนวน 46 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.59 จำแนกตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จำนวน 

65 คน คิดเป็นร้อยละ 60.18 และรองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 43 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 39.81 และจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 10 ปีมากท่ีสุด 

จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมามีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 15 ปีข้ึนไป จำนวน  

39 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11 และมีประสบการณ์ในการสอน 10 – 15 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.44 

2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียง

มัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังน้ี 

    2.1 ด้านการวางแผน (Plan–P) ผลการวิจัยพบว่า พบว่าความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศ 

การสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ

แรก ได้แก่ ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

(Check–C) และด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D)ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ตามลำดับ 

ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้านการวางแผน (Plan–P)  

   2.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศ

การสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 ด้านการวางแผน (Plan-P) 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ข้อ ได้แก่  

การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผู้ รับผิดชอบงาน , มีการกำหนดแนวทาง 

การปฏิบัติงานการสอน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครู และสนับสนุนให้มีการจัดหาบุคลากรให้

เพียงพอตามภารกิจการสอน สำหรับข้ออ่ืนท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

   2.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมี

ต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 ด้านการปฏิบัติ

ตามแผนงาน (Do–D) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด 3 ข้อ คือ สนับสนุนให้ครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานร่วมกันเป็นทีม, สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูล

ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครูทราบ และมีการจัดหาทุนการศึกษา การบริการแนะ

แนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน และอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ เสนอแนะให้มีการวางแผนการสอนหรือจัดทำบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ และมี 

การบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับชุมชน สำหรับข้ออ่ืนท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

   2.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ จัดให้มีการประเมินความ 

พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา สำหรับ

ข้ออ่ืนท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

3. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

วัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 พบว่า 

   3.1 ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ

วางแผน (Plan-P) และด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 

   3.2 ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอน 

ของผู้บริหารมากกว่าการศึกษาปริญญาตรี 

   3.3 ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอน 

ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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อภิปรายผล 

 ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญท่ีจะนำมาอภิปรายผลดังน้ี  

1. ความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา

เขต 24 นำมาอภิปรายในแต่ละด้านดังน้ี 

   1.1 ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) ครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 มีความ

คิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะ

โรงเรียนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการกำหนดนโยบาย 

เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานการอีกท้ังยังมีการกำหนดระยะเวลาและทรัพยากรท่ี

จะต้องใช้เพ่ือการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และมีการสนับสนุน

ให้มีการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอตามภารกิจการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตร

โรจน์ (2546: 54-60) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับ

พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงน้ัน โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้

ชัดเจน และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ พรรณี ใจเพ่ิม (2546: 65) ซ่ึงศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่าง

ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัด

สมุทรสาคร พิจารณารายด้านการวางแผนงาน (Plan–P) อยู่ในระดับมาก 

   1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24  

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เพราะโรงเรียนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24  ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีการ

สนับสนุนให้ครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานร่วมกันเป็นทีม กระตุ้นให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย

ด้วยความรับผิดชอบ มีนโยบายครูจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสนับสนุนให้มี

การแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครูทราบ และได้มีการจัดหา

ทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่

นักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545: 43-47) ท่ีกล่าวว่า เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการนำ

แผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องน้ัน เราจะต้องสร้างความม่ันใจว่าฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติ

ได้รับทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนการน้ัน ๆ โดยมีการติดต่อส่ือสารไปยังฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีใน

การปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษา และการอบรมท่ีต้องการเพ่ือการนำแผนการน้ัน ๆ  

มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นด้วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ประกอบ พอดี (2549) ทำการศึกษาเร่ืองการนำวงจรเดมม่ิงมาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วงจรเดม

ม่ิงกับการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน 

ระดับมาก 
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   1.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา

เขต 24 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 

อาจเป็นเพราะโรงเรียนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ ได้มีจัด

ให้มีแผนปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู อีกท้ังยังจัดให้มี 

การประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง และได้มีการจัดให้มีการดำเนินการ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการสอนของครูเป็นรายบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ สำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 129) ซ่ึงกำหนดหน้าท่ีของผู้บริหารในการนิเทศการสอน

ไว้ว่าต้องกำกับ ติดตาม และนิเทศการสอน ในเร่ืองจัดหาส่ือการเรียนการสอนให้กับครูนำไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน จัดให้มีมุมหนังสือ ห้องสมุดให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน รวมท้ังห้องพิเศษ ส่งเสริม

แนะนำเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการดำเนินงานด้านการนิเทศการสอนในโรงเรียน อำนวยความสะดวกใน

ด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านการสอน จัดให้มีการประเมินผลงานเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง 

หากผู้บริหารโรงเรียนยึดถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวมาข้างต้นก็ย่อมจะทำให้การนิเทศการสอนประสบผลสำเร็จ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์  ทับอินทร์ (2557) การใช้วงจรเดมม่ิง(พีดีซีเอ) ในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า  

การใช้วงจรเดมม่ิง ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 42 ภาพรวมและรายด้านทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก 

   1.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24  

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเป็น

เพราะโรงเรียนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีการส่งเสริมให้มีการ

อบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอนของครูให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้มีการสนับสนุนให้ครู

เข้าศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอนซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สายช่อ ทองสุข 

(2546) ท่ีศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

ลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ และเปรียบเทียบ  

การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ตามตัวแปรต่อไปน้ีคือ วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน 

การได้รับการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า การสนับสนุนให้ครูเข้าศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอน อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

วัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 เม่ือจำแนกตามเพศ พบว่า ครูผู้สอนท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความ

คิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ท้ังด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ด้าน 

การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ส่วนด้านการวางแผน (Plan-P) พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงแตกต่างกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล 

(2552) เร่ืองการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการปฎิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24  โดยรวมและราย

ข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย

สูงกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีมุมมอง

ในการทำงานท่ีกว้าง และเข้าใจกระบวนการในการนิเทศมากว่าครูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เม่ือจำแนกตามประสบการณืในการสอน พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล (2552) เร่ืองการศึกษา

และเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการในการทำงานต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ

ปรียา พุทธารักษ์ (2551) เร่ือง การศึกษากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน  

ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

    1.1 ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการจัดทำคู่มือครูหรือแนว

ทางการใช้หลักสูตรใหแหมาะสม สนับสนุนให้มีการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถทางการสอนตรงกับ

ความต้องการหรือความขาดแคลน และควรมอบหมายหรือปรับเปล่ียนหน้าท่ีให้ครูปฏิบัติการสอนตรงตาม

ความรู้ความสามารถของครู 

   1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะเสนอแนะให้มีการวาง

แผนการสอนหรือจัดทำบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับ

ชุมชน 

   1.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะจัดให้มี 

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 
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   1.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะนำผลการประเมิน  

มาใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู จากน้ัน

นำเสนอผลการประเมินต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ครูผู้สอน ครูประจำช้ัน หัวน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนำ 

ผลไปใช้ในการพัฒนางานของตน พร้อมกับให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอนแก่ครู 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรศึกษาเร่ืองปัญหาการปฏิบัติงานการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกกลุ่ม

โรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

    2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูในทุกกลุ่มโรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขต

กรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรม

การพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขต 

กรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ  อายุ และประสบการณ์

ในการทำงานการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  ประชากรประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธน

เหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้กับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร 34 เขต จำนวน  

262 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  

ครูกศน.ตำบล จำนวน 159 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ได้แก่ (1) ศึกษาปัญหาการวิจัย (2) การออกแบบ

การวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิต ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที 
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่ม

เขตกรุงเทพใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรม 

การพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธน

เหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ใน 

การทำงานไม่แตกต่างกัน   

 

คำสำคัญ: การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) To study personnel’s opinion toward 

activity management for educational personnel at district level of the Non-formal and 

Informal Educational Centre, Northern Krungthon, Southern Krungthon, Central Bangkok 

and Southern Bangkok Zone under the Office of Non-formal and Informal Education 

Bangkok. (2) To compare personnel’s opinion towards activity management for 

educational personnel at the district level of the Non-formal and Informal Education 

Centre, Northern Krungthon, Southern Krungthon, Central Bangkok and Southern Bangkok 

Zone under the Office of Non-formal and Informal Education Bangkok. Classified by 

gender, age and educational level. Research methodology was survey research. The 

population included 262 educational personnel at district level of the Non-formal and 

Informal Educational Centre, Northern Krungthon, Southern Krungthon, Central Bangkok 

and Southern Bangkok Zone under the Office of Non-formal and Informal Education 

Bangkok.  Sample obtained via stratified random sampling technique comprised of 159 

educational personnel at district level.  Research procedure consisted 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 Findings: 1) The management activity in personnel development at district 

level of the Non-formal and Informal Educational Centre, Northern Krungthon, Southern 
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Krungthon, Central Bangkok and Southern Bangkok Zone under the Office of Non-formal 

and Informal Education Bangkok was at high level in overall. 2) The comparison of 

management activity in personnel development at district levelof the Non-formal and 

Informal Educational Centre, Northern Krungthon, Southern Krungthon, Central Bangkok 

and Southern Bangkok Zone under the Office of Non-formal and Informal Education 

Bangkok, classified by gender, age and educational level, were not different. 

 

Keywords: Activity Management for Educational Personnel 

 

บทนำ 

 การบริหารงานในองค์การต่าง ๆ มีปัจจัยหลายอย่างท่ีช่วยให้องค์การประสบความสำเร็จบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ในปัจจัยเหล่าน้ัน ซ่ึงคนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงาน ดังน้ัน ในภาครัฐและ

เอกชนจึงได้ให้ความสำคัญในเร่ืองของคน เม่ือได้คัดเลือกบุคคลท่ีดีมีประสิทธิภาพไว้ในองค์กรแล้วผู้บริหาร

ย่อมต้องบำรุงรักษาและพัฒนาบุคคลเหล่าน้ันให้อยู่คู่กับองค์การตลอดไป การสรรหาและเลือกสรรคน 

ถึงแม้จะได้ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเข้ามาอยู่ในองค์การแล้วก็ตาม แต่เม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป ทำให้ต้อง

มีการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ก้าวทันความเปล่ียนแปลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นข้ันตอนหน่ึงของ 

การบริหารงานบุคคล ซ่ึงส่งผลต่อความสำเร็จของ องค์การ (อุทัย หิรัญโต, 2535: 108) โดยเฉพาะอย่างย่ิง  

เม่ือมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เกิดการพัฒนาด้านข้อมูล ข่าวสาร ก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของตนให้ทันต่อ

การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ดังน้ัน ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชากรของชาติมีคุณภาพน้ัน  ครู คือ กลไก 

ท่ีสำคัญ ซ่ึงต้องมีปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถดี ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่าง

ดี มีความศรัทธา มีความรู้ ความภาคภูมิใจและตระหนักในอาชีพครู และสามารถ ทำหน้าท่ีของตนได้อย่างมี

ศักด์ิศรี บุคลากรในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีหน้าท่ีในการให้การศึกษา อบรมผู้เรียน และอบรม

เยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต หากครูไม่ได้รับการพัฒนา

ตนเองให้เป็นผู้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะด้านบุคลากร และทักษะทางพุทธิพิสัย ไม่เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี

คุณธรรม จริยธรรม แล้วก็อยากท่ีจะทำหน้าท่ี อบรมส่ังสอนให้เด็กบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ การพัฒนา

บุคลากรจึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา ผู้บริหารควรจะพยายามหาโอกาส

ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารต้องระลึกอยู่เสมอว่า ความรู้ ความสามารถ 

และความทันสมัยท่ีสอดคล้องกัน จึงจะทำให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีผล

สืบเน่ืองไปสู่ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป 

 การพัฒนาบุคลากรเป็นความจำเป็นอย่างย่ิง เพราะคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ 

ของงาน การพัฒนาบุคลากรมีความจำเป็น เม่ือมีการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าทำงานใหม่หน่วยงาน 
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ไม่เหมือนกับการเรียนมาจากสถาบันการศึกษาท่ีจบมา โดยธรรมชาติหน่วยงานหรือองค์การมิได้หยุดอยู่กับ

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรภายในให้รับรู้และปรับตัวให้ทันต่อ

การเปล่ียนแปลงน้ัน ๆ ท้ังในด้านความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ทัศนคติและพฤติกรรม ซ่ึงจะต้องสอดคล้อง

กับการพัฒนาหน่วยงานด้วย การพัฒนาบุคลากร ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจดีข้ึน เพราะเม่ือผู้

ปฏิบัติได้รับการฝึกอบรมจนมีความสามารถ มีความม่ันใจแล้วจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา

บุคลากรจะช่วยลดความเบ่ือหน่ายท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความจำเจกับงานท่ีปฏิบัติ  เป็นการเปิดโอกาส

ให้บุคลากรพบปะกับบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ทัศนะระหว่างกันและกัน เป็นการผ่อน

คลายความซ้ำซากไปในตัว  นอกเหนือจากได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน โลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้รับการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา หากหน่วยงานไม่ปรับตัวให้ทันสมัยทัน

ต่อความเปล่ียนแปลงก็จะล้าสมัย  ดังน้ัน บุคลากรจึงต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงน้ัน ๆ 

ด้วย มิฉะน้ันบุคลากรท่ีมีอยู่ก็จะขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน่วยงานก็จะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด   

 สำหรับการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ -กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ,กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้  

ในกรุงเทพมหานคร พบปัญหา คือ 1) ครู กศน. ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายของกรมการ

ศึกษานอกโรงเรียนอย่างชัดเจน ทำให้เกิดการต่างคนต่างทำ ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบติอหน่วยงาน  

2) ด้านการฝึกอบรมยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนของการฝึกอบรมและเม่ือดำเนินการ ฝึกอบรม

แล้ว 3) การติดตามผลยังขาดประสิทธิภาพไม่ต่อเน่ือง 4) ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมหรือศึกษา 

ดูงาน พบว่า บุคลากรยังให้ความสนใจน้อย และ 5) จำกัดในเร่ืองงบประมาณ ดำเนินการด้วย ด้านการ

พัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานมีปัญหาคล้ายคลึงกันคือ  ผู้เก่ียวข้องในการพัฒนาบุคลากรยังให้ความสนใจ

อยู่ในระดับน้อย กระบวนการพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพและยังขาดเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะนำมาใช้ใน

การพัฒนา 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงเห็นความจำเป็นในการศึกษาการจัดกิจกรรม การพัฒนาครู

ของศูนย์การศึกษา กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือนำผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ท้ังระดับสำนักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิผลต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

           1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขต

กรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร 
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           2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้  

และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ  อายุ และประสบการณ์ในการทำงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. บุคลากร กศน. ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขต 

กรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน 

 2. บุคลากร กศน. ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขต 

กรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน 

 3. บุคลากร กศน. ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขต 

กรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร  

ท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

              การศึกษาเร่ืองน้ี ผู้วิจัยมุ่งทำการศึกษาเฉพาะประเด็นการจัดกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

ดังน้ี  1) การปฐมนิเทศ  2) การฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบั ติการ 3) การสัมมนาทางวิชาการ 

4) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 5) การแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ี และ 6) การทำงานเป็นทีม  

(สมจิตร จันทยุง, 2548: 5)   

 2. ขอบเขตด้านประชากร  

            2.1 ประชากร คือ บุคลากร ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล  

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้

กับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร 34 เขต จำนวน 262 คน   

     2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล 

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้

กับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร 34 เขต จำนวน 159 คน 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

     ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่  ตัวแปรต้น  และตัวแปรตาม 

     3.1 ตัวแปรต้น (X) ประกอบด้วย เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทำงาน 
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     3.2 ตัวแปรท่ีตาม (Y) คือ ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กับกลุ่ม

เขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ด้าน คือ 1) การปฐมนิเทศ  

2) การฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) การสัมมนาทางวิชาการ 4) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

5) การแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ี และ 6) การทำงานเป็นทีม 
 

 4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

              เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในเร่ือง การเพ่ือเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต ในกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถาม

จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 

        ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงออกแบบในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ(check list) 

         ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตในกรุงเทพมหานคร     

      แบบสอบถามตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ขอลิเคิร์ท 

(Rensis Likert, 1961: 74)  ดังน้ี 
 

         ระดับ 5  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

         ระดับ 4  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู อยู่ในระดับมาก  

         ระดับ 3  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู อยู่ในระดับปานกลาง  

            ระดับ 2  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู อยู่ในระดับน้อย  

         ระดับ 1 หมายถึง   ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี  เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการดังน้ี  

     5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

     5.2 นำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของคอมพิวเตอร์ 

     5.3 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสถิติท่ีใช้คือค่าความถ่ี (f) และค่าร้อยละ (%) 

     5.4 การวิเคราะห์ระดับการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้กับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขต

กรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยพิจารณา

ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด 

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

X
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          4.50-5.00 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

          3.50-4.49 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร อยู่ในระดับมาก  

          2.50-3.49 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง  

          1.50-2.49 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร อยู่ในระดับน้อย  

          1.00-1.49 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

     5.5 วิเคราะห์ระดับการเพ่ือเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูของศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กับกลุ่มเขต

กรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้คือ ค่า t-test (Independent) 

 6. สถิติในการวิจัย 

    6.1 สถิติในการพิจารณาเคร่ืองมือ 

           1) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objectives 

Congruence: IOC) 

                  2) สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Combrach’s Alpha Coefficient) 

    6.2 สถิติพรรณนา 

          1) ร้อยละ (Percentage) 

          2) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

          3) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    6.3 สถิติในการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 

 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการ 

จัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือจำแนกตามเพศ เพศหญิงมีจำนวนมากท่ีสุดร้อยละ 65.41 ส่วนเพศชาย

มีจำนวนร้อยละ 34.59  มีอายุ 35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมามีอายุต่ำกว่า 35 ปี ข้ึนไป

ร้อยละ 43.40 และมีประสบการณ์ในการทำงาน 11 ปี ข้ึนไป มากท่ีสุดร้อยละ 61.01ส่วนประสบการณ์ใน

การทำงาน 1-10 ปี ร้อยละ 38.99 

 2. ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อการ

พัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อ การพัฒนาบุคลากรของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
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รายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านการสัมมนาทางวิชาการมากท่ีสุด  

ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการตามลำดับ 

     2.1 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อการ

พัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต 

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครด้านการปฐมนิเทศ

โดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ 

สถานศึกษาของท่านใช้วิธีการมอบเอกสารคู่มือครู เอกสารคู่มือนักศึกษาให้ศึกษามากท่ีสุดสถานศึกษาของ

ท่านปฐมนิเทศบุคลากรในเร่ือง นโยบาย และจุดเน้นในการดาเนินงาน เป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานสถานศึกษาของท่านปฐมนิเทศบุคลากรในเร่ืองความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับ กฎหมายทางการศึกษา ระเบียบราชการ ระเบียบปฏิบัติ วินัย ข้อบังคับ ค่านิยมองค์กร 

คุณธรรมจริยธรรม ตามลำดับ 

     2.2 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ด้าน 

การฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษาของท่านให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นลำดับ

แรกมากท่ีสุด สถานศึกษาของท่านจัดฝึกอบรมในเร่ืองส่ือ/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

สถานศึกษาของท่านประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามลำดับ 

     2.3 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ด้านการ

สัมมนาทางวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไป

น้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษาของท่านจัดประชุมสัมมนาเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา 

มากท่ีสุดสถานศึกษาของท่านจัดการประชุมสัมมนาเพ่ืออภิปรายและวางแผนการทำวิจัยในช้ันเรียน

สถานศึกษาของท่านจัดการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรให้มีบุคลิกภาพท่ีดีในการจัดการ

เรียนการสอนตามลำดับ 

     2.4 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครด้านการศึกษา 

ดูงานนอกสถานท่ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 

3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษาของท่านให้บุคลากรทุกคนไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีโดยจัดเป็นคณะ มากท่ีสุด
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สถานศึกษาให้บุคลากรทุกคนไปศึกษาดูงานเพ่ือดูงานด้านการผลิตส่ือและงานนวัตกรรมสถานศึกษาของ

ท่านให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านนิเทศไปศึกษาดูงานตามลำดับ 

     2.5 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครด้าน 

การแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยสับเปล่ียนใน

โอกาสอันควรมากท่ีสุดสถานศึกษาดำเนินการสับเปล่ียนแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานเสนอขอสับเปล่ียนสถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยกำหนดวาระการปฏิบัติ

แล้วสับเปล่ียนตามกำหนดตามลำดับ 

     2.6 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครด้านการ

ทำงานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  

3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็นทีมเพ่ือให้ครูได้ใช้ความรู้

ความสามารถของตนได้อย่างเต็มท่ีมากท่ีสุด  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีมเพ่ือให้บุคลากรสาขา

อ่ืนมีส่วนช่วยบุคลากรสาขาท่ีขาดแคลนสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพ่ือศึกษาแนวทางการทำงานเป็นทีม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามลำดับ 

 3. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัด

กิจกรรมระดับเขต  สังกัดสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัด

กิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

จำแนกตามอายุ พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ
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ต่างกัน ได้รับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการปฐมนิเทศ และด้านการฝึกอบรมหรือประชุม 

เชิงปฏิบัติการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

 5. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัด

กิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ได้รับการพัฒนาจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

ด้านการปฐมนิเทศ และด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.5 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครผู้วิจัยสามารถนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

 1. ระดับการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัด

กิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวมท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

อย่างต่อเน่ือง ท้ังในรูปแบบการศึกษาจากเอกสารคู่มือครู คู่มือนักศึกษา ให้ศึกษา นโยบาย และจุดเน้นใน

การดำเนินงาน เป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  

มีการปฐมนิเทศบุคลากรในเร่ือง นโยบาย และจุดเน้นในการดำเนินงาน เป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน มีพ่ีเล้ียงในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณภาพของ

งานตามลำดับข้ันพัฒนาศักยภาพครูใดด้านส่ือ/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการ

เร่ืองการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ในสถานศึกษา มีการสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยสับเปล่ียนในโอกาสอันควรเพ่ือให้บุคลากรสามารถทำงานทดแทน

กันได้ ทำงานเป็นทีมใช้ความรู้ความสามารถของตนได้อย่างเต็ม ท่ีสอดคล้องกับ เต็มใจ เศิกศิริ (2544)  

ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความต้องการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยโสธร พบว่า

บุคลากรมีความต้องการพัฒนาโดยรวม คือ ผู้บริหาร ได้แก่ การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา การศึกษาจาก

คู่มือปฏิบัติงานท่ีทางราชการจัดทำข้ึน และการเข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีทัศนศึกษา ข้าราชการ ได้แก่ 

การเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ การไปดูงานหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือน าประสบการณ์เข้ามา

ปรับปรุงในหน่วยงานตน และการเข้ารับการฝึกอบรมโดยวิธีการสาธิตเพ่ือได้ฝึกปฏิบัติจริง ลูกจ้างประจำ 
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ได้แก่ การอ่านหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารทางการศึกษา การเข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีการระดม

สมองเพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและการนิเทศงาน โดยผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ลูกจ้าง

ช่ัวคราว ได้แก่ การรับฟัง การบรรยายทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา การผลิตคู่มือการปฏิบัติงานด้วย

ตนเอง การขอรับคำปรึกษาวิธีการพัฒนางานในการทำงานจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 

     1.1 ด้านการปฐมนิเทศ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษาใช้

วิธีการมอบเอกสารคู่มือครู เอกสารคู่มือนักศึกษาให้ศึกษา ปฐมนิเทศบุคลากรในเร่ือง นโยบาย และจุดเน้น

ในการดำเนินงาน เป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ กฎหมายทางการศึกษา ระเบียบราชการ ระเบียบปฏิบัติ วินัย ข้อบังคับ 

ค่านิยมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจำเป็นท่ีบุคลากรจะต้องมีความรู้เพ่ือนำความรู้ไปพัฒนา

ศักยภาพของสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนต่อไปสอดคล้องกับกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล ได้ให้ความหมาย

ของการปฐมนิเทศไว้ดังน้ี คือการแนะนำให้บุคลากรใหม่รู้องค์กรในมิติต่าง ๆ อย่างถูกต้อง การรับทราบ

ประวัติองค์การโครงสร้างการบริหารงาน ผู้บริหารตำแหน่งท่ีสำคัญ ผลิตภัณฑ์/บริการ/สินค้า กฎเกณฑ์

ระเบียบข้อบังคับการทำงานเป็นต้น ท้ังน้ีเพ่ือให้บุคลากรมีความคุ้นเคยกับองค์การ การปฐมนิเทศ คือ  

เป็นกระบวนการทางสังคม (Socialization) ท่ีสำคัญประการหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กร

โดยรวมด้วยเพราะจะทำให้บุคลากรรู้จักองค์กรดีย่ิงข้ึน บุคลากรควรทราบว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ 

ซ่ึงหากไม่มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่อาจทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับการท างานท่ีรุนแรงก็อาจเป็นไปได้ใน

ทางตรงกับข้ามการปฐมนิเทศจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจ ภูมิในในองค์กรมากข้ึน แนวทางในการ

ปฐมนิเทศอาจจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การปฐมนิเทศบุคลากรจ้างใหม่ และการปฐมนิเทศบุคลากรเก่าท่ีมี

การโยกย้ายหน่วยงาน บุคลากรเก่าท่ีได้เล่ือนตำแหน่ง เป็นต้น       

     1.2 ด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะ สถานศึกษาของท่านให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นลำดับแรกสถานศึกษาของท่านจัด

ฝึกอบรมในเร่ืองส่ือ/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและสถานศึกษาของท่านประชุมเชิงปฏิบัติการ

เร่ืองการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ เจริญผล (2542: 107-108)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของ

ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา มีความต้องการพัฒนาด้านการฝึกอบรม ด้านการ

ส่งเสริมวิชาการและด้านการส่งไปศึกษาดูงาน อยุ่ในระดับมาก 

     1.3 ด้านการสัมมนาทางวิชาการโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ 

สถานศึกษาของท่านจัดประชุมสัมมนาเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา สถานศึกษาของท่าน

จัดการประชุมสัมมนาเพ่ืออภิปรายและวางแผนการทำวิจัยในช้ันเรียนสถานศึกษาของท่านจัดการ

ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรให้มีบุคลิกภาพท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

งานวิจัยของกาญจน์วริษฐา ชูกำลัง (2558: 78-79) วิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาครูด้านวิชาการ 

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการ
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การพัฒนาครูด้านวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มีความ

ต้องการการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความต้องการพัฒนาสูงสุด 

คือ ด้านส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล 

และด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตร ไปใช้ตามลำดับ แนวทางการพัฒนาครูด้านวิชาการในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คือ 1) สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาองค์กร

เครือข่าย บุคคลเครือข่าย และเครือข่ายทางไกล 2) จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และผ่านเครือข่ายทางไกล 

3) จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่ือ 4) นิเทศ กำกับ 

ติดตามการวัดผลประเมินผล 

     1.4 ด้านการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ 

สถานศึกษาของท่านให้บุคลากรทุกคนไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีโดยจัดเป็นคณะ สถานศึกษาให้บุคลากร

ทุกคนไปศึกษาดูงานเพ่ือดูงานด้านการผลิตส่ือและงานนวัตกรรมสถานศึกษาของท่านให้บุคลากรท่ี

รับผิดชอบงานด้านนิเทศไปศึกษาดูงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ คำภาศรี (2550 : 68) ศึกษาเร่ือง 

ความต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับช่วงช้ันท่ี 1–2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า วิธีการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน 5 ลำดับ ได้แก่  

การเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน การร่วมประชุมสัมมนา 

และการศึกษาต่อ ส่วนด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และด้านการวัดผลและประเมินผล ครูผู้สอน

ต้องการใช้วิธีพัฒนาตนเอง คือการศึกษาต่อ อาจเป็นเพราะว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐานได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยกำหนดให้

มีการทดสอบสมรรถนะครูทุกคน ผู้ ท่ี ผ่านการประเมินในระดับสูงกำหนดให้เป็น Master Teacher  

โดยจัดสรรทุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษตามความสมัครใจ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของครู สำหรับด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้วิธี

พัฒนาตนเองมากท่ีสุด คือ การศึกษาดูงาน อาจเป็นเพราะว่า การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา

บุคลากร ซ่ึงช่วยให้บุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธ์ุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้า 130 เพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ 

ท่ีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้อ่ืนท่ีเป็นมุมมองใหม่ๆ ในการช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิด 

การเรียนรู้ร่วมกัน รวมท้ังเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ แนวคิด หรือมุมมองๆ ต่างกันร่วมกัน ซ่ึงเป็น

วิธีการเรียนรู้ท่ีทำให้เห็นถึงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ใน 

การปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนหรือเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน

ด้วยการสร้างนวัตกรรมและบริการ ซ่ึงเป้าหมายของการศึกษาดูงานโดยท่ัวไปก็เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร

ให้มีเทคนิค วิธีการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และเป็นการเรียนรู้แนวคิดใหม่ 

     1.5 ด้านการแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็น

เพราะ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยสับเปล่ียนในโอกาสอันควรสถานศึกษา
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ดำเนินการสับเปล่ียนแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเสนอขอสับเปล่ียน

สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยกำหนดวาระการปฏิบัติแล้วสับเปล่ียนตามกำหนด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิติ (DyahSavitri, 2008: 21-30) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาฟ้ืนฟูชนบทท่ี

ย่ังยืนของโครงการ OVOP ซ่ึงมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนคือ การส่งเสริมให้ประชากรในท้องถ่ินมีความคิดริเร่ิมใน

การพัฒนาตราสินค้าการเกษตร และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นอกจากน้ันยังพบว่า ควรจัดให้

สมาชิกรุ่นพ่ีและรุ่นน้องมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ มีการสับเปล่ียนหน้าท่ีของพนักงานเพ่ือให้สมาชิก

ทุกคนสามารถให้บริการได้ทุกหน้าท่ีนอกจากน้ันหน่วยงานภาครัฐได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดควร

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาสถานท่ีแสดงสินค้าและบริการอย่างถาวรแก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ฯ โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานท่ีและสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ใช้วัตถุดิบท่ีตนเองมีในท้องถ่ิน 

เพ่ือนำมาใช้ในการผลิต และควรพัฒนาความเข้าใจด้านการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีน ามาใช้เป็น

วัตถุดิบในการผลิตให้กับสมาชิกรวมท้ังควรจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีส่ือสาร และข้อมูล

สารสนเทศข้ันสูง เพ่ือการติดต่อส่ือสาร การแสดงความคิดเห็นบนส่ือออนไลน์และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

ให้สามารถพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ  

และพัฒนาด้านต่าง ๆ 

     1.6 ด้านการทำงานเป็นทีมโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษา

สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็นทีมเพ่ือให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มท่ี

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีมเพ่ือให้บุคลากรสาขาอ่ืนมีส่วนช่วยบุคลากรสาขาท่ีขาดแคลน

สถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพ่ือศึกษาแนวทางการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

งานวิจัยของแถวทอง มาตยะโค (2557: 79) ได้ศึกษาปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนครพนมพบว่าการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาด้านทีมงาน

ด้านการพัฒนาระหว่างปฏิบัติงานด้านการประเมินผลและการวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับปานกลางและ

โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาบุคลากรไม่แตกต่างกัน   

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย เพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากร 

ท้ังชายและหญิง มีความเสมอภาคกันในทุก ๆ ด้าน ซ่ึงปัจจุบันเพศหญิงได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 

ว่ามีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับเพศชาย และมีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมท้ังมี

โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอย่างเท่าเทียมกัน ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพมาศ  

ทะมาตร์ (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดกอง

นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคเหนือ พบว่า บุคลาการสังกัดกองนโยบายและแผนท้ังชาย 

และหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ 
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(2549: 153) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า 

ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกท้ังชายและหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 

 เม่ือจำแนกตามอายุพบว่าระดับการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน เพ่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการปฐมนิเทศ และด้าน

การฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 โดยบุคลากรมีอายุ 

35 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดับการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับสูงกว่าบุคลากรมีอายุ ต่ำกว่า 35 ปี อาจเป็น

เพราะบุคลากรมีอายุ 35 ปีข้ึนไปเข้าสู่สังคมยุคใหม่ท่ีต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีและสถานการณ์

ในปัจจุบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหาลำพึง ธีรปญฺโญ 

(2546) ได้ทำการศึกษาเร่ืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิช จังหวัด

นครสวรรค์ท้ังน้ี อาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานได้รับการดูแลด้านความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมกันและผู้บริหาร

ให้ความสำคัญโดยยึดหลักความเสมอภาคถึงแม้ว่าจัดอยู่ในระดับน้อยก็ตาม ส่งผลให้พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล ไม่แตกต่างกัน  

 เม่ือจำแนกประสบการณ์ในการทำงาน ระดับการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน เพ่ือพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ได้รับการพัฒนาจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ด้านการปฐมนิเทศ และ

ด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ AwilakKhamdee (2010) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

บริหารงานท่ัวไปในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทำให้การพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีทางสถิติท่ีระดับ.05 

   

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

โดยการจัดกิจกรรมระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร ดังน้ี  

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

     1.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรปฐมนิเทศบุคลากรในเร่ืองแนะนำ

บุคลากร ประวัติสถานศึกษา อาคารสถานท่ี สภาพชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

     1.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรจัดฝึกอบรมในเร่ืองส่ือ/

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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     1.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรจัดการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการเก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิไม่ตรงกับวิชาท่ีขาดแคลน เช่น คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

     1.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้หัวหนกลุ่มงานไป

ศึกษาดูงานและกลับมาถ่ายทอดให้กับครูในสถานศึกษา 

     1.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรดำเนินการสับเปล่ียนแต่งต้ัง

โยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยเปล่ียนตามมติ ข้อตกลงของบุคลากรในสถานศึกษา 

     1.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร

ทำงานเป็นทีมเพ่ือการจัดการสอนท่ีดีข้ึน  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

     2.1 ควรศึกษาว่ายังมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรม 6 กิจกรรมท่ีได้

ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เช่น กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ การทดลองการปฏิบัติงาน 

การศึกษาการประสานงาน การทำงานเป็นหมู่คณะ 

     2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำงานร่วมกันในองค์กรให้เกิดสัมฤทธ์ิผล

ร่วมกัน 

     2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา เร่ืองแนวทางการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 

ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม  ปีการศึกษา 

2563 จำนวน 29 โรงเรียน จำนวน 1,680 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม ซ่ึงกำหนดกลุ่มขนาดตัวอย่าง โดยใช้วิธีการของ 

ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือคำนวณหาจำนวนขนาด กลุ่มตัวอย่าง ได้จำนวน 323 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

 ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด และ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับความ

คิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนก

ตามเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนด้านอายุไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) to study teacher’s opinions on the 

leadership of school administrators under the Secondary Educational Service Area office, 

Nakhon Pathom and (2) to compare teachers' opinions on the leadership of school 

administrators under the Secondary Educational Service Area Office, Nakhon Pathom 

classified by sex, age and education level. The population used in this study was 29 

school teachers under the Secondary Educational Service Area Office, Nakhon Pathom, for 

academic year 2020, 1,680 people and the sample group used in this study was 323 

teachers in schools under the Secondary Educational Service Area office, Nakhon Pathom, 

which determined the sample size by the method of Taro Yamane to calculate the 

sample sizes and used a simple sampling method by using questionnaires to collect data. 

The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, Standard 

Deviation, Independent t-test, and the One - Way – ANOVA. 

 The results showed that: (1) Leadership of school administrators overall were at 

high level. In each aspect was found that: appropriate reward was the highest, followed 

by ideological influence and (2) The leadership of school administrators were found that 

the leadership of school administrators under the Secondary Educational Service Area 

Office, classified by gender and educational level were different with statistically 

significant at 0.05 level. The age was not different. 

 

Keywords: Leadership, Administrator 

 

บทนำ   

 กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 เกิดวิวัฒนาการความก้าวหน้าในทุก ๆ 

มิติอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึงยุคทีอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัฒน์

ครอบคลุมท่ัวโลกทำให้เกิดผลกระทบท่ีสำคัญ คือระบบโลกเปล่ียนแปลงไปสู่การแข่งขันอย่างรุนแรง 

ในทุกภาคส่วน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองตลอดจนด้านการศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีผลกระทบอย่างรุนแรงท่ัวโลกต้องปรับเปล่ียนรูปแบบในการนำองค์กรตาม

กระแสแห่งอิทธิพลน้ัน เพ่ือความได้เปรียบในเชิงแข่งขันผู้นำยุคโลกาภิวัฒน์น้ี จึงมีบทบาทท่ีสำคัญอย่างย่ิง

ในการนำองค์กรให้สามารถท่ีจะเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอ่ืนท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาการนำองค์กร

ท้ังหลายเหล่าน้ีจึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องผลักดันตนเองให้เป็นองค์กรท่ียึดยุทธศาสตร์เป็นสำคัญและ



143 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

ขับเคล่ือนโดยยุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

(วิจารณ์ พานิช, 2555: 16-21) 

ยุคของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์ผู้บริหารต้องเป็นผู้ท่ีมีความคิด

กว้างไกล มีสภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจและกล้าเปล่ียนแปลงอีกท้ังยังเป็นต้องตระหนักใน

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มีความสามารถในการจัดการประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย

เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญผู้บริหารท่ีมีคุณลักษณะและความสามารถดังกล่าวข้างต้น จึงจะสามารถ

บริหารจัดการให้การศึกษาเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ได้ (บัญชา อึงสกุล, 2545: 22) ผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารการศึกษา เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าท่ี

ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นผู้เช่ือมนโยบายกับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมใน

การจัดการศึกษา ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องมีคุณลักษณะท่ีดีแล้วต้องมีความรู้

ความสามารถเป็นผู้นำครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มารวมมือส่งเสริม

และสนับสนุน การจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทย

แลนด์ 4.0 จะต้องรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง บริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร และพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมใหม่ คำนึง 

ถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลัก (สุกัญญา รอดระกำ, 2562) 

สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องมีผู้บริหารในการบริหารงานในโรงเรียน ซ่ึงในขณะเดียวกันผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีจะเป็นผู้นำท่ีแท้จริงต้อมีความรู้ ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม และการสร้างแรงจูงใจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษา เช่น ครู บุคลากรกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือประสิทธิผล

ในการเรียนการสอน การจัดส่ือการเรียนรู้ การวิจัย การติดส่ือการสอน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 

ผู้บริหารจึงต้องมีภาวะความเป็นผู้นำท่ีจะต้องผสมผสาน ปรับทัศนคติ โน้มน้าวผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน

ให้สอดคล้องกับความคิดของตนเอง  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้บทบาทภาวะผู้นำ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจ

ถึงปรัชญา เป้าหมาย ทิศทางของสถานศึกษา และความสนใจของผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการดำเนินการในการจัด

รูปการพัฒนา และจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขณะเดียวกันต้องเอาใจใส่และให้ความสนใจผู้ใต้บังคับบัญชา

กับความคิด และความต้องการเป็นรายบุคคล จึงถือได้ว่าเป็นผู้นำท่ีมีประสิทธิผล (สุนทร โคตรบรรเทา, 2560: 

22-24) อย่างไรก็ตามพบว่าสถานศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

นครปฐม ได้ประสบปัญหาหลายประการ เช่น ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารและการ

พัฒนาการศึกษา ประสบปัญหาการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะ

ผู้นำและพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4) ด้านการคำนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล 5) ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม 6) ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรง และ 7) ด้าน

การบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยอ้อม  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครปฐม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 โรงเรียน จำนวน 1,680 คน โดยใช้วิธีการของยามาเน่ (Yamane, 

ข้อมูลท่ัวไป 

1.  เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2.  อาย ุ

2.1 ไม่เกิน 30 ป ี   

2.2 31 - 40 ป ี

2.3 41 - 50 ป ี   

2.4 51 ปีข้ึนไป 

3.  ระดับการศึกษา 

3.1 ปริญญาตร ี

3.2 ปริญญาโท 

3.3 ปริญญาเอก 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 จังหวัดนครปฐมโดยศึกษาถึงภาวะผู้นำตาม

แนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 

1994: 4 อ้างถึงใน วราศักด์ิ อินทสิทธ์ิ, 2558: 33)  

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

5. ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม     

6. ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรง  

7. การบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยอ้อม 
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1973) เพ่ือคำนวณหาจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้จำนวน 323 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ ท่ีผ่านการตรวจสอบว่ามีความตรงเชิงเน้ือหามากกว่า 0.5 ทุกข้อ และมีความเช่ือม่ันท่ีระดับ 0.97 

สามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้รับแบบสอบถามกลับมา จำนวน 323 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามน้ันใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูท่ีมี

ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม 

จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ค่าที แบบอิสระต่อกัน (Independent t-test) 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 
 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ผลการวิจัยดังน้ี 

1. ข้อมูลท่ัวไปของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พบว่า  

ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จำนวน 323 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 71.21 และเพศชาย จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 28.79 สำหรับ

อายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีอายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 36.22 รองลงมาคือ อายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 81 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.08 และอายุ 51 ปีข้ึนไป จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 76.78 รองลงมาคือ ปริญญาโท จำนวน  

62 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 และปริญญาเอก จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.02 ตามตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
 

ข้อมูลท่ัวไปของครู จำนวน  ร้อยละ 

เพศ  

ชาย 

 

93 

 

28.79 

 หญิง 230 71.21 

อายุ 

 

 

ไม่เกิน 30 ปี 

 

117 

 

36.22 

 31 – 40 ปี 104 32.20 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

 ข้อมูลท่ัวไปของครู จำนวน  ร้อยละ 

 41 – 50 ปี 81 25.08 

 51 ปีข้ึนไป 21 6.50 

ระดับการศึกษา   

 ปริญญาตรี 248 76.78 

 ปริญญาโท 62 19.20 

 ปริญญาเอก 13 4.02 

รวม 323 100.00 

 

 2. ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้าน

การสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ตามลำดับ ตามตารางท่ี 2        

 

ตารางท่ี 2  ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 มัธยมศึกษา นครปฐมในภาพรวม 
 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับภาวะผู้นำ 

𝐱" S.D. แปลผล 

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.16 0.72 มาก 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.08 0.73 มาก 

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.09 0.67 มาก 

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.12 0.75 มาก 

5. ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม 4.22 0.68 มาก 

6. ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรง 4.13 0.73 มาก 

7. ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยอ้อม 4.15 0.72 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.14 0.71 มาก 
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3. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 

โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนอายุโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

ตามตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม 
 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา t F p 

เพศ 2.60 * 0.010* 

อายุ - 2.45 0.229 

ระดับการศึกษา - 3.07 0.043* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล 

1. ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม มีความรู้ความสามารถเป็น

ผู้ท่ีมีศิลปะในการบริหารงานในโรงเรียนสอดคล้องกับณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์ (2551: 123) กล่าวว่า

คุณลักษณะของผู้นํามีพ้ืนฐานความคิดมาจากทฤษฎีคุณลักษณะผู้นํา โดยผู้นําท่ีประสบความสำเร็จจะมี

คุณลักษณะพิเศษ การเป็นผู้นําจึงข้ึนอยู่กับตัวผู้นําเองไม่ได้ข้ึนอยู่กับผู้อ่ืนผู้นําจะต้องมีลักษณะเหนือสมาชิก

ในกลุ่ม มีความม่ันใจในตนเอง สุขภาพจิตดี ชอบสังคม และมีความไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของสุจิตรา สงคราม (2556) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของปรเมศร์ เรืองสา (2559) ได้ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแบบภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ในทัศนคติของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 29 

ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครู มีความคิดเห็นเก่ียวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับเพ็ญนภา 

ศรีแปลก (2563) ได้ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นครปฐม จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ 

สุกิจ บุญขาว (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา เขตคุณภาพท่ี 12 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพท่ี 12 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 จำแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับ 

นรมน ซาเซียง (2561) ได้ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู กลุ่มโรงเรียน 

บางละมุง 1 อำเภอบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษา

พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 อำเภอบางละมุง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นครปฐม จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับเพียงฤทัย ชุมวัน (2560) ได้ศึกษาภาวะ

ผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  

เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำแนกตามอายุโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับพัชรีย์ ศิริมุล (2560) 

ได้ศึกษาภาวะผู้นำ ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเขา 

คิชฌกูฏ สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุไม่แตกต่างกัน 

4. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นครปฐม จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สอดคล้องกับสุกิจ บุญขาว (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  

เขตคุณภาพท่ี  12 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 พบว่า  

การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพท่ี 12 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับกรวิกา ม่ังมูล (2563) ได้ศึกษาภาวะผู้นำในศตวรรษท่ี 21  

ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูอำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะเก่ียวกับภาวะผู้นำในศตวรรษท่ี 21  

ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน 

  

 

 



149 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะรายด้านดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

     1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหารควรแสดงวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยัง

ครูผู้สอนให้ชัดเจน เพ่ือให้ครูผู้สอนซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกเต็มใจและภาคภูมิใจเม่ือได้ร่วมงานด้วย 

     1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารควรปรับปรุงวิธีการทำงานแบบเก่า ๆ แสดงความ

เช่ือม่ันว่าครูสามารถเอาชนะอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนด้วยตนเอง และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีเจตคติท่ีดีต่อการ

ทำงาน 

     1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารควรมีการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพยายามต้ังคำถาม

หรือข้อสันนิษฐานในเชิงสร้างสรรค์ สามารถแนะวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

หน่วยงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการกระตุ้นให้มีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนด้วยวิธีการท่ี

สร้างสรรค์เพ่ือให้งานประสบความสำเร็จ 

     1.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารควรสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงาน

ให้กับครูอย่างท่ัวถึง มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน 

รวมท้ังให้ความสนใจและแก้ปัญหากับให้ครูท่ีมีปัญหาในการทำงานเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 

     1.5 ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม ผู้บริหารควรยอมรับในผลงานของบุคลากรเม่ือทำงาน

สำเร็จตามเป้าหมาย คอยให้กำลังใจในการปฏิบัติงานเม่ืองานไม่บรรลุผล และให้ความยุติธรรมแก่ครูใน 

การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

    1.6 ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรง ผู้บริหารควรมีการติดตามงานท่ีมอบหมายให้

ครูผู้สอนเป็นระยะ เพ่ือได้ทราบถึงความเคล่ือนไหว ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทำงานของครูผู้สอน นอกจากน้ี

ยังสามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทันท่วงที 

    1.7 ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยอ้อม ผู้บริหารไม่ควรวางเฉยท่ีจะไม่เข้าไปแก้ไขปัญหา 

ควรให้ความสำคัญกับการเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพ่ือให้งานน้ันมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครู 

มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

     2.1 การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

     2.2 การศึกษาคร้ังต่อไปควรทำ การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐมท่ีครูผู้สอนต้องการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีต่อ 

การปฏิบัติงาน 

     2.3 การศึกษาคร้ังต่อไปควรทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษา

ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย กับเกณฑ์ร้อยละ 60 3) ศึกษาทักษะ 

การทำงานกลุ่มของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิค

การทดสอบย่อย และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงได้มา

จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เร่ือง มุ่งม่ันแสวงหาคำตอบ จำนวน 4 แผนการจัดการ

เรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง มุ่งม่ันแสวงหาคำตอบ  

3) แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการทดสอบค่าที (Dependent 

samples t-test)  
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิค 

การทดสอบย่อยสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ก่อนเรียนนักเรียนมีค่าเฉล่ีย

ทักษะการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง (x"= 3.41, S.D.= 0.68) หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย นักเรียนมีค่าเฉล่ียทักษะการทำงาน

กลุ่มอยู่ในระดับมาก (x"= 4.18, S.D.= 0.52) และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่มระหว่าง

ก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความ 

พึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิค 

การทดสอบย่อย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x"= 4.11, S.D.= 0.61) 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ทักษะการทำงานกลุ่ม 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were 1) to compare learning achievements in the 

Reaseach and Knowledge Formation (IS1) of student learning the Inquiry Cycle of 

Instructions Model with quiz technique between before study and after study. 2) to 

compare learning achievement in the Reaseach and Knowledge Formation (IS1) of student 

learning the Inquiry Cycle of Instructions Model with quiz technique criterion 60 percent. 

3) study working group skill of student after learning the Inquiry Cycle of Instructions 

Model with quiz technique. 4) study student’s satisfaction of the Reaseach and 

Knowledge Formation (IS1) of student learning the Inquiry Cycle of Instructions Model with 

quiz technique. A sample of student in secondary 2/1 of Sriprachan (Methipramuk) school, 

Sriprachan district, Suphanburi province from purposive sampling. The research 

instruments are 1) the lesson plan; Unit: Strive for answer (4 lesson plan) 2) learning 

achievement test, pre-test and post-test in the Unit: Strive for answer. 3) behavior test of 

working group skill and 4) satisfaction questionnaire of student learning the Inquiry Cycle 

of Instructions Model with quiz technique, data analysis by Mean and Standard deviation, 

and Dependent sample t-test. 

The result of this research revealed that 1) learning achievement of the Inquiry 

Cycle of Instructions Model with quiz technique, post-test higher than pre-test, there was 

a statistically at .05 level. 2) Learning achievement of the Inquiry Cycle of Instructions 
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Model with quiz technique, highest statistically at .05 level. 3) Pre-test, the students had a 

Mean of working group skill at a moderate level (x"=4.18, S.D.=0.52), to compare Mean of 

working group skill between pre-test and post-test were found to different significantly in 

statistical at .05 level. After learning the Inquiry Cycle of Instructions Model with quiz 

technique, the students have higher working group skill. 4) Student’s satisfied with their 

studies by learning the Inquiry Cycle of Instructions Model with quiz technique is very 

satisfied (x"=4.11, SD=0.61) 

 

Keywords: The Inquiry Cycle of Instructions Model, Learning achievement, Working group skill 

 

บทนำ 

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ  

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ได้แก่  

1) Learning to know 2) Learning to do 3) Learning to live together และ  4) Learning to be 

ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเทียบเคียงกับนานา

อารยประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพท่ีสำคัญ อันได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานในยุคดิจิทัล ความสามารถ

คิดประดิษฐ์ ความสามารถในการปรับตัว ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555, 

หน้า 19-22) จุดมุ่งหมายดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการเรียนการรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีวิจารณ์ พานิช 

(2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่า สาระวิชาก็มีความสำคัญ แต่ไม่

เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ 

subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนำและช่วยออกแบบ

กิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  โดยการ

ส่งเสริมความเข้าใจในเน้ือหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทุกวิชาแกน

หลัก ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C ดังน้ัน การ

จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาควรยึดหลักท่ีสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555: 50-52) ได้

เสนอไว้ว่า สถานศึกษาควรจัดการศึกษาโดยจัดเน้ือหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ

ถนัดของผู้เรียน ฝึกให้เกิดทักษะทางความคิด การจัดการ ค่านิยมและคุณลักษณะ ฝึกปฏิบัติจากสภาพจริง 

มีการผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ประกอบกับ

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้

กำหนดให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอน
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รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงในภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ผิดชอบจัดการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  

ซ่ึงเป็นห้องเรียนท่ีจัดหลักสูตรเน้นวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีนักเรียนจำนวน 29 คน  

จากการท่ี ผู้ วิจัยได้ดำเนินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning 

Community : PLC) ของผู้วิจัยร่วมกับครูผู้สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีพบใน

ช้ันเรียน คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 มักแสดงพฤติกรรมการท่ีไม่พึงประสงค์ในช้ันเรียน เช่น การทำ

กิจกรรมกลุ่มโดยครูเป็นผู้จับกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 6 คน คละความสามารถตามเกรดเฉล่ีย นักเรียนหลาย

จะแสดงออกถึงความไม่พอใจในสมาชิกกลุ่มของตนเองเน่ืองจากไม่ได้เป็นผู้เลือกสมาชิกเข้ากลุ่มตามท่ี

ตนเองต้องการ ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมหรือภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย นักเรียนเก่งมักจะ

ทำงานเพียงคนเดียว ไม่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนให้นักเรียนพัฒนา

ผมสัมฤทธ์ิของตนเองได้ไม่เต็มศักยภาพ ในข้ันการค้นหาปัญหาได้ทำการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมทางการ

เรียนของนักเรียนช้ัน ม.2/1 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นครูผู้สอน 

จำนวน 4 คน ได้แก่ ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ และสังคม

ศึกษา ท่ีสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทำให้เห็นชัดเจนว่า นักเรียนมีการ

แสดงพฤติกรรมดังกล่าวในการเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม  และเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รายวิชาดังกล่าว ท่ีผู้วิจัยได้รับมอบหมาย เป็นไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตรและเพ่ือเป็นการพัฒนาให้

ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีทักษะการทำงานกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนเกิด

ทักษะท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือสนองตอบต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ผู้วิจัย

จึงใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการสอนโดยการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย  

เพราะ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการต่ืนตัวในการทบทวนความรู้ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นผล

ให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ในการเรียนอย่างสมบูรณ์เต็มท่ี (ไพศาล หวังพานิช, 2526: 24-26) 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย กับเกณฑ์ร้อยละ 60  

3. เพ่ือศึกทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎี จากเอกสาร ตำราวิชาการ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง สามารถกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียศรีประจันต์“เมธีประมุข” 

จำนวน 6 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน 170 คน ซ่ึงแต่ละห้องห้องมีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ  

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

มีนักเรียนจำนวน 29 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling)   

ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design (ล้วน สายยศ  

และอังคณา สายยศ, 2538) โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 4 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การต้ัง

ประเด็นปัญหา จำนวน 2 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรีนรู้ท่ี 2 เร่ือง เส้นทางสู่คำตอบ จำนวน 2 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรีนรู้ท่ี 3 เร่ือง แสวงหาความรู้ในประเด็นท่ีสนใจ จำนวน 2 ช่ัวโมง และแผนการจัดการเรีน

รู้ท่ี 4 เร่ือง ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล จำนวน 2 ช่ัวโมง  แผนการจัดการเรียนรู้มีคะแนน

เฉล่ียความเหมาะสมอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเร่ือง มุ่งม่ันแสวงหาคำตอบ ซ่ึงมี

ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.22-0.78 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22-1.00 และมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 

0.92 

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกบัการใช้เทคนิค 

การทดสอบย่อย มีข้ันตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนดังน้ี 

1. ข้ันสร้างความสนใจ  

2. ข้ันสำรวจและค้นหา  

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป  

4. ข้ันขยายความรู้  

5. ข้ันประเมินผล 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษา 

   ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ของ 

   นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

   แบบสบืเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้เทคนิค 

   การทดสอบย่อย 

2. ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 

   ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 

   ความรูร้่วมกับการใช้วิธีการทดสอบย่อย 
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3. แบบทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี แบบทดสอบย่อยท่ี 1 เร่ือง การต้ังประเด็น

ปัญหา แบบทดสอบย่อยท่ี 2 เร่ือง เส้นทางสู่คำตอบ  แบบทดสอบย่อยท่ี 3 เร่ือง แสวงหาความรู้ในประเด็น

ท่ีสนใจ และแบบทดสอบย่อยท่ี 4 เร่ือง ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลเวลา โดยท่ีข้อสอบ 

มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซ่ึงทุกข้อผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

4. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มมีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  

ซ่ึงทุกข้อผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง  

0.67-1.00 ซ่ึงทุกข้อคำถามผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  
 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

1. ช้ีแจงนักเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียนในการเรียน 

2. ทดสอบก่อนเรียน  

 3. ให้นักเรียนทำแบบประเมินพฤติกรรม 

การทำงานกลุ่ม ก่อนเรียน 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 และทดสอบย่อย 

5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 และทดสอบย่อย 

 6. ให้นักเรียนทำแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มระหว่างเรียน 

 7. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 และทดสอบย่อย 

 8. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 และทดสอบย่อย 

9. ให้นักเรียนทำแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มหลังเรียน 

 10. ทดสอบหลังเรียน  

 11. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย  
 

ผลการวิจัย  
 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์

ความรู้ (IS1) ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้

เทคนิคการทดสอบย่อยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 𝑛 �̅� 𝑆𝐷 𝑑𝑓 𝑡 Sig 

ก่อนเรียน 29 8.03 1.08 28 
20.49* 0.00 

หลังเรียน 29 14.28 1.58 28 

∗ 𝑝 < .05 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ก่อนเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ 

การใช้เทคนิคการทดสอบย่อยนักเรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เท่ากับ 8.03 และ หลังเรียน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยนักเรียนมีค่าเฉล่ีย

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เท่ากับ 14.28 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย สามารถทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

 

ตารางท่ี 2  แสดง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

               (IS1) ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิค 

               การทดสอบย่อย กับเกณฑ์ร้อยละ 60  
 

กลุ่มตัวอย่าง 𝑛 �̅� 𝑆𝐷 𝑑𝑓 𝑡 Sig 

หลังเรียน 29 14.28 1.58 28 7.76* 0.00 
∗ 𝑝 < .05 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า หลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้

เทคนิคการสอบย่อยนักเรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เท่ากับ 14.28 เม่ือเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 

แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย สามารถ

ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการศึกษาทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย 
 

ทักษะการ

ทำงานกลุ่ม 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

𝒙2 𝑺.𝑫. แปลผล 𝒙2 𝑺.𝑫. แปลผล 𝒙2 𝑺.𝑫. แปลผล 

กลุ่มท่ี 1 3.42 0.64 ระดับปานกลาง 3.67 0.61 ระดับมาก 4.08 0.58 ระดับมาก 

กลุ่มท่ี 2 3.49 0.75 ระดับปานกลาง 3.71 0.64 ระดับมาก 4.17 0.50 ระดับมาก 

กลุ่มท่ี 3 3.36 0.66 ระดับปานกลาง 3.71 0.59 ระดับมาก 4.17 0.50 ระดับมาก 

กลุ่มท่ี 4 3.38 0.72 ระดับปานกลาง 3.82 0.64 ระดับมาก 4.28 0.51 ระดับมาก 

กลุ่มท่ี 5 3.40 0.62 ระดับปานกลาง 3.87 0.57 ระดับมาก 4.23 0.46 ระดับมาก 

ในภาพรวม 3.41 0.68 ระดับปานกลาง 3.75 0.61 ระดับมาก 4.18 0.52 ระดับมาก 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนก่อนเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง  

(�̅�= 3.41, S.D.= 0.68) หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย มีการประเมินทักษะการทำงานกลุ่ม ซ่ึงเป็นการประเมินหลังจากจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ไปแล้ว 2 แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.75, S.D.= 0.61) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียน และหลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองครบท้ัง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.18, S.D.= 0.52) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าการประเมินระหว่างเรียน 

หมายความว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยทำให้

นักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่มท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสามารถแสดงได้ดังกราฟต่อไปน้ี 

กราฟแสดงค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย 

 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนก่อนเรียน  

ระหว่างเรียน และหลังเรียน 

 

ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 

สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ระหว่างก่อนเรียน 

กับหลังเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 𝑛 �̅� 𝑆𝐷 𝑑𝑓 𝑡 Sig 

ก่อนเรียน 29 3.41 0.68 28 
11.48* 0.00 

หลังเรียน 29 4.18 0.61 28 

∗ 𝑝 < .05 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่มเท่ากับ 3.41 หลังจากท่ี

นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย 

นักเรียนมีค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่ม เท่ากับ 4.18 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่ม

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า  

หลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ทำให้

นักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่มสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 

 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิค

การทดสอบย่อย 
 

รายการ �̅� 𝑆. 𝐷. แปลผล 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้    

1. ครูทบทวนความรู้เดิมให้นักเรียนก่อนการเรียนเร่ืองใหม่ 3.97 0.68 พึงพอใจมาก 

2. ครูให้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยเพ่ือตรวจสอบ 

   ตนเองก่อนเรียนเร่ืองใหม่ 

4.14 0.64 พึงพอใจมาก 

3. ครูใช้สถานการณ์ปัญหา/ภาพเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจเพ่ือให้ 

   นักเรียนได้สำรวจและค้นหาปัญหา 

4.10 0.56 พึงพอใจมาก 

4. ครูให้นักเรียนร่วมกันวางแผนเพ่ือสำรวจและค้นหาข้อมูล 4.17 0.60 พึงพอใจมาก 

5. นักเรียนได้สำรวจและค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ี 

   หลากหลาย 

4.07 0.59 พึงพอใจมาก 

6. นักเรียนได้อภิปราย/แสดงความคิดเห็น ร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่ม 4.41 0.57 พึงพอใจมาก 

7. นักเรียนได้ร่วมกันสรุป/อธิบาย/แลกเปล่ียนความรู้กับเพ่ือนใน 

   ลุ่มจนเกิดความเข้าใจ 

3.97 0.73 พึงพอใจมาก 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 

รายการ �̅� 𝑆. 𝐷. แปลผล 

8. นักเรียนได้นำเสนองานหน้าช้ันเรียนเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้กับ 

   เพ่ือนร่วมช้ัน 

4.10 0.62 พึงพอใจมาก 

9. นักเรียนมีโอกาสประเมินความรู้ ความเข้าใจของตนเองหลัง 

   เรียนในแต่ละเร่ือง 

4.21 0.56 พึงพอใจมาก 

10. นักเรียนได้รับการทดสอบทุกคร้ังเม่ือเรียนจบหน่วย 

     การเรียนรู้ 

4.03 0.73 พึงพอใจมาก 

11. นักเรียนได้อ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวล่วงหน้าก่อน 

     การทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย 

4.03 0.63 พึงพอใจมาก 

12. นักเรียนได้ทราบผลการประเมินของตนเองทุกคร้ัง 4.21 0.56 พึงพอใจมาก 

ในภาพรวมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.12 0.63 พึงพอใจมาก 

ด้านบทบาทครูผู้สอน 4.03 0.63 พึงพอใจมาก 

1. ครููมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิด 

   การเรียนรู้ในเน้ือหาวิชา 

4.17 0.54 พึงพอใจมาก 

2. ครูให้ นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการคิด  วิ เคราะห์  แปลผล 

   และสรุปผล  

3.93 0.70 พึงพอใจมาก 

3. ครูมีการต้ังคำถามให้ผู้เรียนคิดหาคำตอบได้ด้วยตนเอง 4.17 0.66 พึงพอใจมาก 

4. ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงาน/นำเสนอผลงานหน้า 

   ช้ันเรียน 

4.14 0.52 พึงพอใจมาก 

ในภาพรวมด้านบทบาทครูผู้สอน 4.03 0.63 พึงพอใจมาก 

ด้านบทบาทผู้เรียน    

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในกลุ่ม กิจกรรมหน้า 

   ช้ันเรียน 

4.17 0.60 พึงพอใจมาก 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

   กับผู้อ่ืนท้ังในกลุ่ม และหน้าช้ันเรียน 

4.10 0.62 พึงพอใจมาก 

3. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเช่ือมโยงกับชีวิตประจำวันได้ 4.14 0.52 พึงพอใจมาก 

4. นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 4.21 0.56 พึงพอใจมาก 

5. นักเรียนมีให้การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการทำงานกลุ่ม 4.28 0.53 พึงพอใจมาก 

ในภาพรวมด้านบทบาทผู้เรียน 4.18 0.56 พึงพอใจมาก 

ในภาพรวม 4.11 0.61 พึงพอใจมาก 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนส่วนมากมีพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า

และสร้างองค์ความรู้ (IS1) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการ

ทดสอบย่อย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (�̅� = 4.11, S.D.= 0.61) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน

ส่วนมากมีความพึงพอใจมากต่อด้านบทบาทนักเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และบทบาทครูผู้สอน 

ตามลำดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 4  

 

อภิปรายผล 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)  

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 

ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน จึงทำให้นักเรียนได้ร่วมกัน

คิด ค้นหาข้อมูล แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล และสรุปผลร่วมกันเป็นกลุ่ม ในการดำเนินกิจกรรม

แต่ละข้ันครูทำหน้าท่ีในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง และคอยกระตุ้น

ให้นักเรียนได้คิด ได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม หรือบางคร้ังในการให้การช่วยเหลือแต่

ละกลุ่มครูจะใช้คำถามให้นักเรียนได้คิดหาคำตอบแล้วเช่ือมโยงให้นักเรียนเป็นผู้ถามกันในกลุ่มเพ่ือร่วมกัน

หาคำตอบท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีกำลังแก้ปัญหาหาคำตอบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สถานบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2546: 45-46 อ้างถึงใน อับดุลเลาะ อูมาร์, 2560: 19-23)  

ท่ีได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนว่า ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์กระตุ้น ย่ัวยุหรือ  ท้าทายให้ผู้เรียน

สนใจ สงสัย ใคร่อยากรู้อยากเห็นหรือขัดแย้ง เกิดปัญหา ทำให้ผู้เรียนต้องการศึกษา ค้นคว้าทดลองหรือ

แก้ปัญหา  นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูได้ออกแบบกิจกรรมโดยให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกมา

นำเสนอผลงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้หน้าช้ันกับเพ่ือนร่วมช้ันเป็นการขยายความรู้ให้กว้างขวางข้ึน  

ซ่ึงดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดด้านบรรยากาศของช้ันเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับ

นักเรียน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท., 2546: 45-46)  และจากการสังเกตพบว่าในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละข้ัน นักเรียแต่ละ

คนพยายามท่ีจะแสดงบทบาทของตนเองเพ่ือร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจนประสบความสำเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของกุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550: 82) ท่ีกล่าวว่า สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกันเพ่ือให้งานน้ันบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย และความสำเร็จของทุกคนคือความสำเร็จของกลุ่ม ผลการวิจัย

ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นพดล ศิลปะชัย (2560) ท่ีได้ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อับดุลเลาะ อูมาร์ (2560) ท่ีได้ศึกษาผลของการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5Es) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ เจียเจริญ (2560) ท่ีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาของโพลย่า พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้ใช้เทคนิคการทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ตามแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกำหนด ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการต่ืนตัวในการทบทวนความรู้ ศึกษา

ความรู้เพ่ิมข้ึน และครูคอยช้ีแนะนักเรียนท่ีต้องการซ่อมเสริมตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเน้ือหาก่อนการ

สอบย่อยแต่ละคร้ัง ทำให้ผลสัมฤทธ์ิของการสอบย่อยของนักเรียนแต่ละคร้ังผ่านเกณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ไพศาล หวังพานิช (2526: 24-26) ท่ีกล่าวว่า การสอบย่อยเป็นผลให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ 

ในการเรียนอย่างสมบูรณ์เต็มท่ี เม่ือมีการประกาศผลสอบ ครูจะเฉลยและอธิบายแต่ละข้อเพ่ือให้นักเรียน

เข้าใจได้อย่างถูกต้อง พร้อมท้ังเป็นข้อมูลในการปรับปรุงตนเองของนักเรียน และยังสอดคล้องกับแนวคิด

ของ เชนิสา ช่ืนสุวรรณ (2539: 23) ท่ีกล่าวว่า นักเรียนจะทราบความสามารถของตนเองและสามารถแก้ไข

ข้อบกพร่องในการเรียนของตนเองได้จากการเฉลยข้อสอบและการแนะนำจากครูผู้สอน จึงทำให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิน เป่ียมอริยธน (2561) ท่ีได้ใช้

วิธีการสอนแล้วสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ 

ฤทธ์ิหมุน (2558) ท่ีได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยท่ีมีต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของ

นักศึกษา พบว่า พัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

นักศึกษามีการเตรียมตัวอ่านหนังสือมาล่วงหน้าก่อนมีการเรียนการสอนในแต่ละเร่ือง และนักศึกษามีความ

ต้ังใจในการเรียนและการทำแบบทดสอบมากข้ึน ผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า การจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู้เรียนให้สูงข้ึน 

2. ค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่มระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 แสดงว่า หลังการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้

เทคนิคการสอบย่อย ทำให้นักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่มสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สืบเสาะหาความรู้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม มีการ

กำหนดหน้าท่ี แบ่งงานให้รับผิดชอบภายในกลุ่ม ในการปฏิบัติกิจกรรมมีการอภิปรายร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนมี

ปฏิสัมพันธ์กัน การแบ่งกลุ่มน้ันจะแบ่งผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง 

และอ่อน เข้ากลุ่มด้วยกัน ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และรู้จักการการยอมรับซ่ึงกันและกันของสมาชิก 
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(วัชรา เล่าเรียนดี, 2554) ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) กล่าวคือ 

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือสมาชิกจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกัน รวมท้ังมี

น้ำใจมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่และมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558)  

ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนจากการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง

เรียนมีแนวโน้มสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2545) ท่ีกล่าวว่า การท่ีสมาชิกในกลุ่มมี

การพ่ึงพา ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเป็นปัจจัยท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในทางท่ีจะช่วยให้กลุ่ม

บรรลุเป้าหมาย ผลการวิจัยในคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล ศิลปะชัย (2560) ท่ีได้ศึกษา 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับการ

เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 พบว่า ทักษะการทำงานกลุ่มของ

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิคจ๊ิกซอว์เร่ืองโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก หลังเรียนอยู่ในระดับดี  สอดคล้องกับงานวิจัยของเจน

จิรา สีนวล (2560) ท่ีได้ศึกษา พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 7 ข้ัน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) มีทักษะการทำงานกลุ่ม

ก่อนเรียนสูงกล่าหลังเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย สามารถพัฒนาให้นักเรียนมี

ทักษะการทำงานกลุ่มสูงข้ึนได้ 

3. นักเรียนมีพึงพอใจต่อการเรียนเร่ือง รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) โดย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการสอบย่อย อยู่ในระดับ พึงพอใจ

มาก (�̅� = 4.11, S.D.= 0.61) ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้กระทำหรือลง

มือปฏิบัติส่ิงต่าง ๆ ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยมีครูคอยทำหน้าท่ีเป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำในการ

เรียนรู้ นักเรียนทุกคนได้ฝึกต้ังคำถาม แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ทำให้มีความ

ม่ันใจและกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง มีการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนกับครูและ

ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนท้ังภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม บรรยากาศการเรียนรู้มีความเป็นอิสระ 

สามารถสังเกตได้จากสีหน้าของนักเรียน เสียงหัวเราะ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลให้นักเรียน

เกิดความพึงพอใจต่อการจัดการกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจัดข้ึน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของ อับดุลเลาะ อูมาร์ (2560) ท่ีได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พบว่า 

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมีหลังเรียน  

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ เรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ครูควรช้ีแจงบทบาทของนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ เพราะจะทำให้

นักเรียนทุกคนแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 

2. ควรกำหนดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ะข้ันให้ชัดเจนเพ่ือให้การจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ังครบ

ตามข้ันตอนท่ีกำหนด โดยเฉพาะข้ันท่ี 2 นักเรียนมักจะใช้เวลาเยอะกว่าท่ีกำหนดไว้ทำให้ไปกระทบกับเวลา

ข้ันต่อ ๆ ไป 

3. อาจจะสับเปล่ียนบทบาทของนักเรียนในเพ่ือให้นักได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได้มากข้ึน

ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

4. อาจจะเพ่ิมการเก็บข้อมูลเชิงลึกในการศึกษาทักษะการทำงานกลุ่มเช่น การสัมภาษณ์นักเรียน 

 5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมักจะถามวิธีการ/แนวทางในการหาคำตอบ ครูอาจจะ

แนะนำเพียงเล็กน้อยโดยการถามให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันตอบ และควรกระตุ้นให้นักเรียนหาคำตอบด้วย

ตนเอง เน้นให้เกิดการอภิปรายและแลกเปล่ียนความรู้กันภายในกลุ่ม 

 6. การประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนในการวิจัยคร้ังน้ีในการทดสอบ โดยใช้

แบบทดสอบปรนัยส่ีตัวเลือก ครูอาจจะใช้วิธีการประเมินจากช้ินงาน/ภาระงานเพ่ือให้เกิดการทำงานกลุ่ม

ร่วมกันแล้วให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยน้ี มี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการทุนทางสังคมจากการพัฒนาพ้ืนท่ี   

“โคก หนอง นา โมเดล” กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอ

เมือง จังหวัดสระบุรี โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 1) ครอบครัวของผู้ริเร่ิม 

และขับเคล่ือนศูนย์ฯ 2) สมาชิกในชุมชนท่ีเคยศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์ และ 3) ลูกศิษย์ท่ีเคยเรียนรู้ผ่าน 

การสนับสนุนจากโครงการของภาครัฐ โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์

เชิงลึกตามกรอบการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเกิดการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ คือ การสะสมทุนทางสังคม  

ซ่ึงมีจุดเร่ิมต้นจากความตระหนักถึงปัญหาของเกษตรกรและการพ่ึงพาอาศัยกัน ประกอบกับการได้รับ

โอกาสในการเรียนรู้ในหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีจนประสบความสำเร็จ และต้ังใจท่ีจะ

เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ให้กับผู้อ่ืน โดยเร่ิมจากระดับครอบครัวและเพ่ือนบ้าน ซ่ึงทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับ

เพ่ือนบ้าน และประกอบอาชีพเกษตรกรในแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 2) กระบวนการขับเคล่ือนศูนย์

เรียนรู้ฯ คือ การขยายทุนทางสังคม เกิดจากการสะสมองค์ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับคนใน

ชุมชนและนอกชุมชน ผ่านการเป็นวิทยากรของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงทำให้เกิดความศรัทธาและความ

ไว้วางใจ ตลอดจนเกิดอุดมการณ์ร่วมกัน และ 3) ผลลัพธ์ของกระบวนการทุนทางสังคม คือ การต่อยอดทุน

ทางสังคม ซ่ึงการตระหนักถึงความสำคัญของเครือข่ายและการสร้างกิจกรรมร่วมกัน จะทำให้เกิดความ

ต่อเน่ืองและความเข้มแข็งของเครือข่าย จนกลายเป็นความสามัคคีและเช่ือมโยงเครือข่ายในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
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ในอนาคต ซ่ึงข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคร้ังน้ี คือ การพัฒนาผู้นำให้มีพ้ืนฐานจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ซ่ึงเป็น

จุดเร่ิมต้นของกระบวนการทุนทางสังคม และการสร้างความตระหนักถึงปัญหาและสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน 

ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายได้  
 

คำสำคัญ: ทุนทางสังคม, โคก หนอง นา โมเดล, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study the process of social capital from the development 

of the “Kok Nong Na Model” area, a case study of Suan Lom Sririn Sufficiency Economy 

Learning Center, Nong No Subdistrict, Mueang District, Saraburi Province. which is a qualitative 

research The contributors in this research were 1) the initiator's family. and drive the 

center 2) community members who have studied in the center and 3) students who have 

learned through support from government projects by a specific method of selection The 

tools used were in-depth interviews according to the educational framework. Analyze the 

data by analyzing the content. 

The results showed that: 1) the process of establishing the learning center 

regarded as the social capital accumulation which began with the awareness of 

agriculturists’ problems and their interdependence, along with receiving the opportunity 

to learn new theory agriculture principles in order to successfully develop the areas and 

to disseminate the knowledge gained to others beginning from the family and neighbor 

which creates a good relationship  and working as a agriculturists in their interdependence, 

2) the process of improving the learning center was considered as the social capital 

expansion resulting from the accumulation of knowledge disseminating to people both 

inside and outside of the community by performing as a speaker of a government agency 

who created faith and trust, as well as a common ideology, and 3) the result of social 

capital process was reckoned as the extension of social capital which recognized the 

importance of networks and activities created together in order to bring about the ongoing 

and strong networks to become the unity and other related area networks in the near 

future. From the recommendation of the research stated above, developing leaders to have 

generosity was definitely the beginning of the social capital process and raising awareness of 

problems and creating a common ideology resulting in the strength of the network. 
 

Keywords: Social Capital, Kok Nong Na Model, Sufficiency Economy Learning Center 
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บทนำ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสให้แนวทางการดำรงชีวิต

และปฏิบัติตัวของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ตลอดจนระดับประเทศท้ัง 

ในการพัฒนาและการบริหารให้ก้าวทันต่อโลกภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ (อัษฎาวุฒิ, 2563) โดยการดำเนิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 น้ัน เร่ิมมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับแนวคิด “ทุนทางสังคม” ท่ีมีอยู่ในการพัฒนา เพ่ือมาใช้เพ่ิมขีด

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองให้มากข้ึน และสร้างภูมิคุ้มกันของคนไทยอย่างม่ันคงและย่ังยืน 

อาชีพเกษตรกรรม คือ ทุนทางสังคมท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศ เพราะเมืองไทยเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

ในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ และใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนกลายเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของ

ประเทศ โดยเฉพาะในเขตชนบท ซ่ึงในปีพ.ศ. 2563 ช่วงไตรมาสท่ี 4 พบว่า จำนวนผู้ทำงานในภาค

เกษตรกรรม มีการเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา จำนวน 4 แสนคน จากเดิมจำนวน 12.03 ล้านคน เป็น 12.43 

ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) แต่การเกิดปัญหาอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร และ

เศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการหยุดชะงักของกิจกรรมการผลิตตลอดห่วงโซ่

อุปทาน (Supply-Chain Disruption) โดยในช่วงท่ีมีน้ำท่วมสูง เช่น ปี 2551, 2553 และ 2554 พ้ืนท่ีได้รับ

ความเสียหายมากถึง 12.22 ล้านไร่ และเกษตรกรได้รับความเสียหาย จำนวน 1,289 ล้านคน ดังน้ันภาค

เกษตรกรรมต้องปรับเปล่ียน เพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ซ่ึง “เกษตรทฤษฎีใหม่”  เป็นแนวทางใน

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม เพ่ือสร้างแหล่งน้ำท่ีเพียงพอ และการทำเกษตร

ผสมผสาน จนเกิดการดำเนินชีวิตอย่างย่ังยืน ซ่ึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) น้ัน ได้มีการศึกษาผลกระทบต่อภาคธุรกิจของประเทศ โดยพบว่า โควิด-19 

ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรต่ำท่ีสุด (จันทรักษ์, 2563) และในปัจจุบันแนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” 

ซ่ึงเป็นการประยุกต์หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถูกขับเคล่ือนโดยกรมการพัฒนาชุมชน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 

เพ่ือให้เกิดแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ได้มีการริเร่ิมการนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  

มาประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ จนประสบความสำเร็จ และสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมท้ังเกิดการสะสมทุนทางสังคมและขยายผล  

จนเกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายไปสู่การปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิถีชีวิตแบบพอเพียง และเกิดความร่วมมือร่วม

ใจกันของเครือข่ายทางสังคม ซ่ึงเกิดจากกระบวนการทุนทางสังคม ใน 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ

จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ กระบวนการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ฯ และกระบวนการสร้างเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

 เพ่ือศึกษากระบวนการทุนทางสังคมจากการพัฒนาพ้ืนท่ี “โคก หนอง นา โมเดล” ของศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการศึกษาข้อมูล 

เชิงภาคสนาม (Field Survey) โดยมีผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 1) ครอบครัวของผู้ริเร่ิม 

และขับเคล่ือนศูนย์ฯ จำนวน 2 คน 2) สมาชิก/ลูกศิษย์ในชุมชนท่ีเคยศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ จำนวน  
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2 คน 3) ลูกศิษย์ท่ีเคยเรียนรู้ผ่านการสนับสนุนจากโครงการของภาครัฐ จำนวน 2 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) สอบถามในประเด็น

การศึกษา 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการจัดต้ังศูนย์ฯ โดยใช้ข้อคำถามเร่ือง ประวัติความเป็นมา 

เป็นอย่างไร มีทัศนคติอย่างไรต่อการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 2) กระบวนการขับเคล่ือนศูนย์ฯ โดย

สอบถามแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการอย่างไร เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ 3) กระบวนการสร้าง

เครือข่ายศูนย์ฯ ซ่ึงจะถามในส่วนของการริเร่ิมสร้างเครือข่าย การสร้างความต่อเน่ืองและสร้างการมีส่วน

ร่วมอย่างไร  ซ่ึงใน 3 กระบวนการส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล และชุมชนอย่างไร 

 

ผลการวิจัย 

1. กระบวนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จุดเร่ิมต้นของกระบวนการ

จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ เกิดจากความตระหนักถึงปัญหาเกษตร โดยเฉพาะปัญหาหน้ีสิน ท่ีเกิดจากการทำอาชีพ

เกษตรกรรมของผู้ก่อต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ เน่ืองจาก ในอดีตน้ัน ผู้ก่อต้ังได้ประกอบอาชีพทำนาเป็น จำนวน  

100 ไร่ ซ่ึงเป็นท่ีดินตนเอง 20 ไร่ และเช่าพ้ืนท่ีข้างเคียงอีก 80 ไร่ ซ่ึงเม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว ก็ต้องนำเงินมาใช้

หน้ีสินท่ีเกิดจากการทำนาจนแทบไม่เหลือกำไร และเม่ือเกิดภัยแล้ง ผลผลิตได้ผลไม่ค่อยดีเท่าท่ีควร จึงต้อง

มีการพ่ึงพาปุ๋ยเคมีมากข้ึน ส่งผลให้ต้นทุนในการทำนาสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ จนสุดท้ายก็เกิดปัญหาหน้ีสินสะสม

มากข้ึน จนทำให้ครอบครัวอยู่อย่างยากลำบาก ดังน้ันจึงเกิดความตระหนักว่า การทำเกษตรเชิงเด่ียว หรือ 

การทำนาเพียงอย่างเดียว และขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร เพราะภัยแล้งท่ีเกิดข้ึน ทำให้เกิดปัญหา

หน้ีสินท่ีสร้างความลำบากแก่การดำเนินชีวิต 

 เม่ือเกิดปัญหาในการทำเกษตร จึงแสวงหาความรู้จาการไปศึกษาดูงานการพัฒนาพ้ืนท่ีภายใต้

แนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ ท่ีวัดชัยมงคลพัฒนา ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ซ่ึงเป็น

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2535 จึงเร่ิมปรับเปล่ียนวิธีการทำเกษตรแบบเชิงเด่ียวท่ีได้ทำนา

เพียงอย่างเดียว มาเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน บริหารจัดการพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่ิม

หยุดการเช่าพ้ืนท่ีอ่ืน โดยเร่ิมพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองจากการขุดหนองน้ำเพ่ือเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ และเร่ิมทำ

เกษตรผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว เล้ียงสัตว์ และเร่ิมลดต้นทุนโดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมี  

จนเกิดเป็นผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม จนแก้ไขปัญหาการทำเกษตรได้ 

 เม่ือพัฒนาพ้ืนท่ีตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จนเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทำเกษตร

ของตนเองได้ แต่เม่ือพบกับปัญหาการใช้สารเคมีจากพ้ืนท่ีเกษตรข้างเคียง ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตร

ปลอดสารของพ้ืนท่ีตนเอง จึงตระหนักถึงการอยู่อย่างพ่ึงพาอาศัยกัน เพราะการพยายามท่ีจะลดการใช้

สารเคมี จะทำคนเดียวไม่ได้ แต่ต้องเผยแพร่ให้คนในชุมชนลดการพ่ึงพาสารเคมีด้วย ดังน้ันจึงเร่ิมพัฒนา

สูตรน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ เช่น น้ำนม ผลไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เป็นต้น โดยประยุกต์กับภูมิปัญญา
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ด้ังเดิมจนเกิดเป็นน้ำหมักท่ีมีประสิทธิภาพ และแจกจ่ายให้กับเพ่ือนบ้านข้างเคียงแบบฟรีๆ ซ่ึงเพ่ือนบ้านได้

นำไปใช้แล้วเห็นผล จึงเร่ิมสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้ เพราะน้ำหมักชีวภาพสามารถลดต้นทุนในการทำ

การเกษตรได้ และให้ผลท่ีใกล้เคียงกับสารเคมี ด้วยเหตุน้ีจึงเร่ิมเปล่ียนแนวคิดทัศนคติในการทำเกษตร

ปลอดสารเหมือนกับพ้ืนท่ีสวนล้อมศรีรินทร์  

 เม่ือเกิดการปฏิบัติตามของเพ่ือนบ้านท่ีลดต้นทุนการทำการเกษตรจากการใช้นำหมักชีวภาพ  

ก็เกิดการบอกต่อกันแบบ “ปากต่อปาก” ทำให้คนในชุมชนเร่ิมให้ความสนใจท่ีจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพ้ืนท่ี

สวนล้อมศรีรินทร์มากข้ึน จึงริเร่ิมสร้างศูนย์เรียนรู้ เพ่ือให้คนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้แลกเปล่ียนร่วมกัน 

ตลอดจนทำกิจกรรมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์เรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงการสร้างศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือในการก่อเกิดทุนทางสังคมในกระบวนการน้ี 

 2. กระบวนการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ในการขับเคล่ือนศูนย์

เรียนรู้ฯ เกิดจากการสะสมความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และแนวคิด

โคก หนอง นา โมเดล ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป อดทนและใส่ใจในการทำเกษตรมากข้ึน

จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและเกิดองค์ความรู้ท่ีได้ เพ่ือนำมาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน โดยได้มีการสร้าง

ฐานการเรียนรู้ภายในพ้ืนท่ีต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น 1) ฐานทำน้ำหมักชีวภาพและสมุนไพร ซ่ึงเกิดจากการนำ

ภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ เพ่ือลดต้นทุนในการทำการเกษตร 2) ฐานจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยได้ใช้แนวคิด

ของ “โอ่งชีวิต” เพ่ือจำลองรายจ่ายของครัวเรือน หากอุดรอยร่ัวของโอ่ง ก็สามารถเหลือน้ำไว้จำนวนมาก 

เปรียบเสมือนรายจ่ายท่ีหากอุดรอยร่ัวเหล่าน้ัน ย่อมเหลือเงินไว้เก็บออม 3.ฐานลดรายจ่าย โดยมีการปลูก

พืชผักสวนครัวไว้บริโภค เพ่ือลดรายจ่ายจากวัตถุดิบประกอบอาหาร รวมท้ังการปลูกสมุนไพร ซ่ึงเป็นการใช้

ภูมิปัญหาทดแทนการซ้ือยารักษาโรค 4) ฐานเพ่ิมรายได้ โดยเน้นการปลูกผักท่ีสร้างรายได้ในระยะเวลาท่ี

แตกต่างกัน เช่น ปลูกถ่ัวงอกขายใน 3 วัน เพาะเห็ดฟาง ขายได้ใน 8 วัน ปลูกผักบุ้งขายได้ใน 15 วัน  

หรือปลูกผักท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด เช่น ข้าวโพด กะเพรา มะเขือ กล้วย ฯลฯ 5) ฐานเพ่ิมความรู้  

เป็นการสร้างห้องเรียนกลางธรรมชาติ เพ่ือสอนในเร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีบันได 

9 ข้ันสู่ความพอเพียง อีกท้ังการบริหารจัดการการเล้ียงสัตว์ต่าง ๆ เช่น เล้ียงไก่ไข่ เล้ียงเป็ด เล้ียงปลานิล 

เล้ียงกบ และการเล้ียงหมูหลุม เป็นต้น 6) ฐานโคก หนอง นา โมเดล ซ่ึงจำลองพ้ืนท่ีให้มีลักษณะส่วนของ

โคก ส่วนของหนอง และส่วนของนา เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง พร้อมท้ังการทำเกษตรแบบ

ธรรมชาติ 7) ฐานผืนป่า คือการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการปลูกป่า 5 ระดับ เพ่ือให้พืชช่วยดูแลกัน 

และกัน ภายใต้แนวคิดการปลูก 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 เม่ือเกิดการสร้างฐานเรียนรู้และเร่ิมเปิดพ้ืนท่ีส่วนตัวของตนเองให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนใน

ชุมชนและนอกชุมชน เร่ิมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้มากข้ึน โดยคนในชุมชนให้ความสนใจท่ีจะปรับเปล่ียนวิธี

คิดและวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพ่ือแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรมากข้ึน จนเกิดเป็นความไว้วางใจในความรู้

ความสามารถของผู้นำศูนย์ระดับหน่ึง ซ่ึงผู้นำก็ไม่หยุดท่ีจะแสวงหาความรู้เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการหาความรู้

เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีชุมชน ดังน้ันจึงได้เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งบนพ้ืนท่ี
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สระบุรี ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี เพ่ือเดินทางไปอบรมท่ี

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จังหวัดชลบุรี และเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้กับ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ของตนเอง โดยส่ิงท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการน้ี คือ ความเข้าใจถึงศาสตร์

พระราชา และการ “ระเบิดจากข้างใน” หรือการตระหนักถึงแก่นแท้ของปัญหา อีกท้ังยังได้เพ่ือน 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างต่อเน่ือง 

 เม่ือเกิดความรู้ท่ีหลากหลาย และการพัฒนาพ้ืนท่ีจนเกิดความพร้อมและเหมาะสมในการเป็นศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วน้ัน หน่วยงานภาครัฐก็เร่ิมเข้ามายกย่องผู้ก่อต้ังศูนย์เรียนรู้ให้เป็นปราชญ์ชุมชน

และเข้ามาสนับสนุนในการใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานผ่านโครงการต่าง ๆ และเกิดผลตอบแทน

ในการใช้สถานท่ีและค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ รวมถึงในบางโครงการก็ได้รับเงิน

ในการจัดเตรียมอาหารกลางวันหรืออาหารว่าง ซ่ึงศูนย์เรียนรู้ฯ ก็ให้คนในชุมชนช่วยจัดเตรียมสถานท่ีและ

อาหารกลางวันและอาหารว่าง  ซ่ึงทำให้เกิดผลประโยชน์ไปสู่คนในชุมชนท่ีเข้ามาช่วยเหลือในการขับเคล่ือน

ศูนย์เรียนรู้ในคร้ังน้ี อีกท้ังยังเกิดผลพลอยได้จากการนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ผู้ท่ีเข้ามา

ศึกษาดูงานตามโครงการของภาครัฐด้วย  จนกระท่ังเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชมจากการสนับสนุนการดำเนิน

โครงการของภาครัฐในการเข้ามาศึกษาดูงาน ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบางส่วนท่ีเข้ามา

ช่วยเหลือการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ในคร้ังน้ี และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม จนเกิดเป็นการพ่ึงพากันใน

ชุมชน และพร้อมท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีความพร้อมในการศึกษาดูงาน 

อยู่เสมอ  

นอกจากน้ีในการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชนภายนอกผ่าน

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 

โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมในหลากหลายพ้ืนท่ี จึงทำให้ริเร่ิมเดินสายอาสาช่วย

ออกแบบพ้ืนท่ี โคก หนอง นา โมเดล ให้กับผู้ท่ีมีความสนใจแต่ขาดความรู้ในเร่ืองการออกแบบ ด้วยความ

เต็มใจและทุ่มเทอย่างเต็มท่ี โดยได้สละเวลาส่วนตัวหรือการพักผ่อนจากการทำงาน ไปช่วยเหลือลูกศิษย์โดย

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และเม่ือได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ลูกศิษย์ก็รู้สึกอย่างตอบแทน และพร้อมท่ีจะให้

ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีแก่อาจารย์เช่นกัน  

 3. กระบวนการสร้างเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จากการ

ขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ฯ ในการแสวงหาความรู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งบน

พ้ืนท่ีสระบุรี ซ่ึงได้มีโอกาสไปศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ และได้เพ่ือนจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน อีกท้ังยังเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่าย หรือการสร้างกัลยา

นิมิตท่ีดี ในการเกิดอุดมการณ์เดียวกัน เพ่ือเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ซ่ึงการสร้าง

อุดมการณ์ของเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์ คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากน้ียังใช้โอกาส 

ในการเป็นวิทยากรของโครงการภาครัฐ ในการสร้างอุดมการณ์เร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับลูก
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ศิษย์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ โดยมุ่งหวังว่าในอนาคตจะเกิดเครือข่ายท่ีมีทัศนคติและอุดมการณ์ร่วมกัน และเกิด

เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายไปสู่การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในเชิงมิติของเศรษฐกิจและสังคม 

โดยการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในเชิงเศรษฐกิจ เน่ืองจากการสร้างองค์ความรู้ 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในการประกอบอาชีพเกษตร สามารถนำความรู้มาลดต้นทุนในการผลิตได้ เช่น 

การทำน้ำหมักชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น หรือการสร้างรายได้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการแลกเปล่ียนซ้ือ

ขายกันท้ังในเครือข่ายและนอกเครือข่าย เช่น การนำผักปลอดสารมาจำหน่ายให้กับผู้ท่ีเข้ามาศึกษาเรียนรู้

ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ หรือ การจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทาง

การเกษตร ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย เช่น Line Group และ Facebook Fanpage ซ่ึงนำเทคโนโลยีเข้ามา

เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย จึงเกิดเป็นการกระจายรายได้

ให้กับชุมชนของเครือข่ายในหลาย ๆ พ้ืนท่ี 

 ส่วนการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในมิติของสังคมน้ัน เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเกิด

จากลักษณะของอาจารย์หรือผู้นำ ซ่ึงยึดถือคติว่า “Our loss is our gain” โดยการ ”ให้” แก่ผู้อ่ืนอย่าง

ต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดความเคารพนับถือและพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

ต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี ดังน้ันเม่ือชุมชนหรือเครือข่ายต่างมีเร่ืองเดือดร้อน เครือข่ายก็พร้อมท่ีจะให้การช่วยเหลือ

กัน ตัวอย่างเช่น ในช่วงท่ีผ่านมา หลายพ้ืนท่ีประสบปัญหาน้ำท่วม จนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก จึงได้

ดำเนินกิจกรรมขอรับบริจาคของอุปโภค-บริโภค รวมถึงเงินบริจาคมาให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

นำมาจัดทำเป็นถุงยังชีพ และดำเนินการแจกจ่ายในพ้ืนท่ีประสบปัญหาน้ำท่วมต่อไป ซ่ึงการจัดทำถุงยังชีพ

ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากลูกศิษย์ในบริเวณใกล้เคียง มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างไม่ขาดสาย 

และสามารถจัดทำถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในแต่ละพ้ืนท่ีไม่ต่ำกว่า 100 ถุง ต่อคร้ัง ซ่ึงนับเป็นการให้ความ

ร่วมมือในการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน จนกลายเป็นความสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่นจากพ่ึงพากันและกันท้ังยามทุกข์

และยามสุขร่วมกัน  

 นอกจากน้ีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ยังได้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับลูก

ศิษย์หรือเครือข่ายข้ึน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทำให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีความต่อเน่ืองต่อไปได้อย่าง

ย่ังยืน โดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า “เอาม้ือบ้านครูสวนล้อม ศรี รินทร์” ซ่ึงจัดข้ึนในช่วงวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี 

ซ่ึงเป็นวัน “ดินโลก” (World Soil Day) ซ่ึงมีรายละเอียดกิจกรรมในเร่ืองของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และ

ร่วมวงพูดคุยเสวนาการเรียนรู้ แลกเปล่ียน สร้างความสนิทคุ้นเคยกันมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมเอา

ม้ือสามัคคีด้วยการขุดลอกคลอง ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การห่มดินและการสร้างแนวก้ัน 

เป็ด - ไก่ ภายในศูนย์ ท้ังน้ีการขับเคล่ือนกิจกรรมดังกล่าว เป็นโอกาสอันดีท่ีจะรวมตัวกันเสวนาพูดคุย ถาม

ไถ่สารทุกข์สุขดิบของกันและกัน และได้ภาคภูมิใจในการร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวน

ล้อมศรีรินทร์ท่ีเปรียบเสมือนสถาบันแห่งหน่ึงของเหล่าลูกศิษย์ท่ีมาศึกษาเรียนรู้และต่อยอดในการพัฒนาจน

ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมท้ังสามารถพัฒนาต่อยอดขยายผลไปสู่อนาคต 
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กล่าวโดยสรุปแล้ว กระบวนการทุนทางสังคมของการพัฒนาพ้ืนท่ี “โคก หนอง นา โมเดล” จาก

กรณีศึกษาในคร้ังน้ี เกิดจากกระบวนการท้ัง 3 กระบวนการ ได้แก่ 1.กระบวนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ 2.

กระบวนการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ฯ 3.กระบวนการสร้างเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์ โดยท้ัง 3 กระบวนการ

สะท้อนถึงการค่อย ๆ สะสมทุนทางสังคมเร่ือย ๆ และมีการขยายผลของทุนทางสังคมให้มากข้ึน จนสร้าง

เป็นเครือข่ายท่ีต่อยอดไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายกสิกรรมฑรรมชาติและเครือข่ายโครงการฯ “โคก หนอง 

นา โมเดล” ซ่ึงแต่กระบวนการก็มีการสะท้อนทุนทางสังคมใน 2 มิติ คือ มิติเชิงปริมาณ และมิติเชิงคุณภาพ 

ท้ังกระบวนการดังกล่าว ส่งผลในเชิงปัจเจกบุคคล เช่น ปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิถีชีวิตแบบพอเพียง  

เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการทำเกษตรได้สำเร็จ สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ในการผลิตได้อย่างเป็น

รูปธรรม อีกท้ังยังเกิดเพ่ือน และเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีจะค่อยช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน พร้อมท้ังได้เรียนรู้

ในประโยชน์จากการพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นต้น นอกจากน้ียังส่งผลในเชิงชุมชนด้วย เช่น เกิดความร่วมมือร่วม

ใจกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือเครือข่ายและปัญหาในสังคม อีกท้ังเกิดการเพ่ิมข้ึนของทุนใน

หลากหลายประเภท เช่น ทุนมนุษย์ คือ แรงงานท่ีมีการลงแขกเอาแรงช่วยเหลือกัน หรือการเอาม้ือสามัคคี

กัน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ คือ การสร้างพ้ืนท่ี โคก หนอง นา โมเดล ซ่ึงจะเกิดแหล่งน้ำท่ีสำคัญของชุมชน 

หากมีพ้ืนท่ีของตนมีแหล่งน้ำเพียงพอก็ย่อมแบ่งปันให้กลายเป็นของชุมชนได้ ทุนเศรษฐกิจ คือ การสร้าง

ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสาร และสามารถจำหน่ายให้กับผู้ศึกษาดูงาน เพ่ิมช่องทางการตลาด 

ซ่ึงสร้างรายได้กับชุมชน ทุนภูมิปัญญา คือ การได้ศึกษาเรียนรู้ย่อมเกิดความรู้ และการลงมือทำย่อมเกิด

องค์ความรู้ใหม่ ท่ีสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ ซ่ึงสามารถกลายเป็นภูมิปัญญาของชุมชนในการถ่ายทอด 

ส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป 

 

อภิปรายผล 

1. การสะสมทุนทางสังคม กระบวนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ 

แสดงให้เห็นความเป็นกระบวนการทุนทางสังคมท่ีสอดคล้องกับแนวคิด Putnam (2000, อ้างถึงใน วรวุฒิ 

โรมรัตนพันธ์, 2546: 16) ซ่ึงมีแนวคิดว่า ระบบคิด หรือ การตระหนักถึงปัญหา จะทำให้ทุกคนเร่ิมหันมาให้

ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และเม่ือเกิดความร่วมมือย่อมนำไปสู่การมีค่านิยมท่ีดีร่วมกัน เกิดความ

ไว้วางใจต่อกัน ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นความเข้มแข็งข้ึน 

เหมือนกับแนวคิดของ วรวุฒิ (2548) ว่า ระบบความคิดเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการต่าง ๆ กล่าวคือ การ

ท่ีมีการสร้างระบบความคิดในการความเช่ือ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญา ท่ีมีการสืบทอดต่อกันมาจากอดีต 

และการเรียนรู้ภายใต้หลักพ้ืนฐานของความเช่ือ และศรัทธา จะทำให้เกิดค่านิยมท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 

และมีความไว้วางใจกันจนเกิดเป็นความสามัคคีกันได้ในท่ีสุด ซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก่อต้ังและ 

ผู้ขับเคล่ือนศูนย์ฯ กับคนในชุมชน เป็นไปในลักษณะของบทบาทความเป็นผู้นำทางความคิด และปราชญ์

ชาวบ้าน (พรชัย, 2552) นอกจากน้ีกระบวนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ เปรียบเสมือนการริเร่ิมสะสมทุนทาง

สังคมในเชิงปริมาณ คือ เกิดการสะสมทุนในระดับครอบครัวขยายไปยังเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ส่วนในเชิง
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คุณภาพท่ีเกิดข้ึน คือ ความสัมพันธ์อันดีและพ่ึงพากันและกัน โดยปรับเปล่ียนทัศนคติในการทำเกษตรแบบ

ไม่พ่ึงพาสารเคมี 

 2. การขยายทุนทางสังคม การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ 

สะท้อนถึงการขยายตัวของทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ในเชิงปริมาณ

น้ัน  เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับชุมชนหนองโน และในระดับชุมชนภายนอกอ่ืน ๆ ตามโครงการฯ 

ของภาครัฐ ซ่ีงการเพ่ิมข้ึนของทุนทางสังคมในเชิงปริมาณ ส่วนทุนทางสังคมในเชิงคุณภาพ คือ เม่ือมีการ

สร้างทุนทางสังคมในระดับชุมชนและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ย่อมเกิดความไว้วางใจในความรู้ความสามารถของอาจารย์

หรือผู้นำ จากลูกศิษย์ต่าง ๆ ท่ีได้เข้ามาเรียนรู้ ซ่ึงจะเกิดการสร้างชุมชนร่วมรับผลประโยชน์หรือเกิด

ผลประโยชน์ต่างตอบแทน (วรวุฒิ, 2548) และความเป็นเจ้าของร่วม จากการขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ 

ผ่านอุดมการณ์เดียวกัน จนเกิดเป็นการสร้างความสำนึกร่วม (Collective Consciousness) ในปัญหาท่ี

เกิดข้ึน (ปาริชาติ, 2558) 

 3.การต่อยอดทุนทางสังคม กระบวนการสร้างเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์สะท้อนทุนทางสังคมใน

ระดับอ่ิมตัว หรือเกิดการสะสมมากพอท่ีจะเกิดเครือข่ายทางสังคมและเช่ือมโยงเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

และลูกศิษย์ หรือเครือข่ายโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ซ่ึงมีการสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน และเกิด

การสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างความไว้วางใจ โดยทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ส่งผลในเชิงปริมาณ คือ 

เกิดการสร้างเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์ และเช่ือมโยงเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและลูกศิษย์ หรือ 

เครือข่ายโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหน่วยงานภาครัฐ  ส่วนในเชิงคุณภาพ คือ เกิดการพ่ึงพา

กันและกัน มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันท้ังในยามทุกข์และยามสุขร่วมกันของเครือข่ายในทุกภาคส่วน  

 ท้ังน้ีการคงอยู่ของความร่วมมือในเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์ท่ีเกิดข้ึนในทุก ๆ ปี ซ่ึงสะท้อนถึงทุน

ทางสังคมท่ีสามารถ “คงอยู่” และ “ขยายตัว” ได้ตามการสร้างความไว้วางใจ โดยจากกิจกรรมท่ีกล่าวไป

ข้างต้น แสดงถึงความคงอยู่ของทุนทางสังคม ส่วนการขยายตัวน้ัน ศูนย์เรียนรู้สวนล้อมศรีรินทร์ ก็ดำเนิน

กิจกรรมในรูปแบบค่ายสร้างเครือข่ายการพัฒนา ซ่ึงเป็นการรับสมัครผู้ท่ีสนใจในเร่ืองของการพัฒนาพ้ืนท่ี

โคก หนอง นา โมเดล ตามศาสตร์พระราชา โดยออกแบบกิจกรรมให้เรียนรู้ต้ังแต่การดำเนินชีวิต 

แบบพอเพียงไปจนสู่การออกแบบพ้ืนท่ีและประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงตลอด

กิจกรรมได้มีการสอดแทรกการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยกิจกรรมเอาม้ือสามัคคี เพ่ือสร้างพ้ืนฐาน

จิตใจให้มีการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน อีกท้ังในการเรียนการสอน ได้มีการสร้างความไว้วางใจ 

ในรูปแบบของอาจารย์ - ลูกศิษย์ ตลอดระยะเวลาเข้าฝึกอบรม จึงทำให้เกิดสำนึกของความไว้วางใจ 

(Sense of trust) กับผู้อ่ืน ซ่ึงต่างมีความคาดหวังต่อผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ท่ีอาจจะกลับคืนมา 

ในอนาคต (จิรพรรณ, 2561) 

 กล่าวโดยสรุปแล้วกระบวนการทุนทางสังคมของการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนล้อมศรีรินทร์ มีจุดเร่ิมต้นจาก

ทัศนคติของท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเร่ิมท่ีจะเผยแพร่องค์ความรู้และใช้เปิดพ้ืนท่ี

ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ จิรพรรณ  นฤภัทร (2556)  



178 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 3 September - December 2021 

จากการศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมของกลุ่มชาวนา กรณีศึกษาเครือข่ายโรงเรียนชาวนา โดยมีผลการศึกษาไป

ในทางเดียวกันในเร่ือง ปัจจัยภายในท่ีเกิดจาก ความมุ่งม่ัน มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีจิตสำนึกในการสร้าง

ความม่ันคงในชีวิตอย่างย่ังยืน ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ กลุ่มและเครือข่ายทางสังคม ครอบครัว รวมถึง

นโยบายภาครัฐ ท่ีส่งเสริมให้เกิดการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์และการสร้าง

เครือข่ายท่ีใช้ช่องทางด้านนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี โคก หนอง นา โมเดล  

 นอกจากน้ีหากมองในภาพรวมของกระบวนการท้ังหมดแล้วจะเห็นได้ว่าจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา

พ้ืนท่ีจนเกิดเป็นทุนทางสังคมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์น้ัน เกิดจากทัศนคติในการ

ปรับเปล่ียนการทำเกษตรกรรมอย่างย่ังยืนผ่านการศึกษาเรียนรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงทำให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่การให้หรือการแบ่งปันต่อผู้อ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ภิศักด์ิ 

กัลยาณมิตร (2559) น้ัน มีความสอดคล้องกันในเร่ืองการพัฒนาตนเองเป็นเง่ือนไขสำคัญของการดำรงอยู่

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีการสร้างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพาอาศัยกัน พร้อมท้ังอยู่ในพ้ืนฐาน

ของความสัมพันธ์ท่ีสามารถพัฒนากระบวนการและขัดเกลาทางสังคมได้ อีกท้ังยังมีการปลูกฝังให้เกิด

จิตสำนึกสาธารณะและความไว้วางใจกันจนนำไปสู่การเป็นเครือข่ายท่ีสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างย่ังยืน 

  

ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างกระบวนการทุนทางสังคม เกิดจากผู้นำท่ีมีจิตใจใฝ่เรียนรู้และปรับเปล่ียนทัศนคติ 

ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองจนสำเร็จ อีกท้ังจะต้องมีจิตใจสาธารณะเพ่ือส่วนร่วม 

 2. การสร้างเครือข่าย เกิดจากการสร้างอุดมการณ์ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยค่อย ๆ 

เร่ิมสะสมทุนทางสังคม จนสามารถพ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือให้อยู่รอดในสังคมแห่งการ

เปล่ียนแปลง  

 3. ในการศึกษากระบวนการทุนทางสังคมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีปัจจัยพ้ืนท่ีและภูมิภาคท่ีแตกต่างกัน 

เพ่ือศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้างกระบวนการทุนทางสังคมท่ีสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี 
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