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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 3) เพ่ือศึกษาทักษะการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 97 แห่ง 

จำแนกเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาแต่ละอำเภอโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 

Sampling) กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการ และครูผู้สอน รวมท้ังหมด 380 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารถานศึกษาได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.96 และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได้ค่าความ

เช่ือม่ันเท่ากับ 0.98 สำหรับสถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมท้ัง 5 ด้าน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต่ำสุด 
คือ ด้านความรู้ ความคิด ด้านการศึกษาและการสอน ด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ และด้านมโนภาพ ตามลำดับ 

2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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โดยภาพรวมท้ัง 47 ด้าน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้านอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล

การเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศ
การศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ และด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตามลำดับ 3) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คือ ด้านเทคนิค ด้านมโนภาพ ด้านการศึกษาและการสอน และด้านความรู้ 
ความคิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิการทำนายหรืออำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 

ร้อยละ 77.10 (R2 = 0.771) สามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปของสมการทำนายได้ ดังน้ี 

สมการคะแนนดิบ Y" = 0.735 + 0.157(BT) + 0.250(ET) + 0.263(CT) + 0.098(AT)  

             (R2 = 0.771)  

สมการคะแนนมาตรฐาน #$% = 3.634 (ZBT) + 2.703 (ZET) +3.948 (ZCT) +2.770 (ZAT)   

              (R2 = 0.771) 

สำหรับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมนุษย์ (DT) ไม่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา เพราะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติจึงไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 
 

คำสำคัญ: ทักษะการบริหารของผู้บริหาร, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research was to 1) study administration skills of school 

principals under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2. 2) to study the 

academic administration of school principals under Nakhon Pathom Primary Educational 

Service Area 2. 3) to study administration skills of school principals affecting the academic 

administration in school under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2, 

collected data from questionnaires sample from 97 Elementary schools under Nakhon 

Pathom Primary Educational Service Area 2, divided into primary education institutions in 

each district by stratified style sampling, specifying the sample groups with information 

consist of School Director, Deputy School Director, Academic Heads and Teachers, total of 

380 people. Questionnaire is a tool for questing about administration skills of school 

principals has reliability of 0.96 and the academic administration has 0.98. The statistics 

used to analyses information are Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation and 

Step multiple regression analysis by using package software. 
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The research findings were as follows: 1) Overall, there are five main points of the 

academic administration of school principals under Nakhon Pathom Primary Educational 

Service Area 2 are at a high level. When considering the average in each aspect we can 

see that they are all at high level descending order from highest to lowest consist of 

Knowledge, Idea, Education and Teaching, Technique, Humanity and Imagination. 2) The 

academic administration of schools under Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area 2 in 47 aspects found that they are at a high level, when considering the average in 

each aspect is at a high level. Ordered by average from highest to lowest which is 

Measurement, Assessment and Transfer of credits, Development of learning, Researching 

for Educational Development, Educational Supervision, The Development of Internal 

Quality Assurance Systems in Educational promoting of the community for academic 

strength and School Curriculum Development. 3) Administration skills of school principals 

affecting the academic administration in schools under Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area 2 consist of Technique, Imagination, Education and Teaching, 

Knowledge and Idea. Statistical significance at the level of .01 has a prediction coefficient 

or a predictive power of 77.10 percent (R2 = 0.771)  

The relationships can be written in the form of predictions as follows 

Raw score equation = 0.735 + 0.157(BT) + 0.250(ET) + 0.263(CT) + 0.098(AT) 

    (R2 = 0.771) 

Standard score equation = 3.634(ZBT) + 2.703(ZET) + 3.948(ZCT) =2.770(ZAT)  

           (R2 = 0.771) 

For the educational administration of school principals in human resource (DT) 

that does not affect to the academic administration of school. Therefore, it not being 

selected into the equation.  

 

Keywords: Administrative Skills of School Administrator, academic administration  

        of school principal. 

 

บทนำ 

สังคมโลกในยุคปัจจุบัน เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารทำให้คนต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการ

ตัดสินใจท่ีรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมท่ีมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีนำไปสู่
สภาวการณ์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
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และเป็นแรงผลักดันสำคัญท่ีทำให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษา จึงเป็น

ตัวบ่งช้ีสำคัญประการหน่ึง สำหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 (สำนักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555: 3) ดังน้ันการศึกษาจึงเป็นส่ิงสำคัญในการพัฒนาคน เป็นหัวใจสำคัญของการ
พัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ถือว่าเป็นแผน

แม่บทหลักในการพัฒนาประเทศของไทย ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาอย่างจริงจัง โดยมีหลักการสำคัญ 

คือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็น

คนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม  
มีคุณธรรม และจริยธรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: ก) ซ่ึงสอดรับกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ ฯ มาตรา 4 ท่ีกล่าวไว้ว่า การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของ

บุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคล

เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยมีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556: 6) 

จากการประเมินถึงการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (2558: 2-3) พบว่า การพัฒนาระบบการประกันศึกษายัง

ขาดความต่อเน่ือง ไม่ได้นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาคุณภาพ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ

ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไม่สรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาดำเนินการ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี การรายงานผลประจำปี (SAR) 

สถานศึกษาไม่ทำรายงานผล การดำเนินการประจำปีอย่างต่อเน่ือง ไม่รายงานต่อต้นสังกัด และต่อ

สาธารณชน งานด้านสารสนเทศของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ สถานศึกษาไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  

จัดทำโครงการ / กิจกรรมไม่ครอบคลุมการศึกษา หรืองานท้ัง 4 ด้าน ของสถานศึกษา 

จากสภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนยังเป็นปัญหาอยู่ ทำให้สถานศึกษาภายใต้การดำเนินงานจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ยังไม่บรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าประสงค์ท่ีได้กำหนด ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อผลรวมคุณภาพทางการศึกษาในระดับประเทศ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561:  

จ-ช) ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา นักเรียนไทยยังมีความสามารถทางวิชาการต่ำท้ัง

เร่ืองการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนใน
การอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการนำไปใช้ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์  

และวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นวิชาหลักสำหรับการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 

และอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากความสามารถทางวิชาการยังไม่ปรากฏผลท่ีชัดเจนแล้ว  
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เด็กและเยาวชนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม เช่น การใช้ความรุนแรง ยาเสพติด 

ขาดจิตอาสา ไม่มีวินัย ขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น ซ่ึงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับการจัดการศึกษา 

เพ่ือความเป็นพลเมืองท่ีดี นอกจากน้ียังมีปัญหาประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เน่ืองจากประเทศไทยมี
การลงทุนทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกปี แม้ว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษาสูงเม่ือเทียบกับ

ประเทศอ่ืน ๆ แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษายังคงอยู่ในระดับต่ำมาอย่างต่อเน่ือง 

จากสภาพของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจากการประเมินของสำนักรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาในด้านของการบริหารงานวิชาการ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือจะได้นำผลการวิจัยไปพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

2. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

3. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 

สมมติฐานการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ต้ังสมมติฐานในการ

วิจัยไว้ดังน้ี ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อยหน่ึงด้านส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรต้น 

(Independent Variables) 

 ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
 

 ทักษะการบริหาร  

ของผู้บริหารสถานศึกษา* 

 การบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา** 

1. ทักษะด้านความรู้ ความคิด 

2. ทักษะด้านเทคนิค 

3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

4. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
5. ทักษะด้านมโนภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล 

    การเรียน 
4. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

    ทางการศึกษา 

5. การนิเทศการศึกษา 

6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
7. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

    ทางวิชาการ 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 121 โรง (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2, 2560: 12) 

2. กลุ่มตัวอย่าง 

2.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 จำนวน  97 โรง โดยมี ผู้ให้ ข้อมูลคือ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา / 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน จำนวน 388 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดย

การเปิดตารางสำเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2560: 48-49) 
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3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

แล้วนำความรู้และแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นเคร่ืองมือภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ 
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ข้ันตอนท่ี 2 นำผลท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าว มาสร้างแบบสอบถามทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามตามแนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake and Roe, 2008: 29 - 30) และการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได้จากการสังเคราะห์ จำนวนท้ังหมด 21 ขอบข่ายจากนักวิชาการท่ีได้
กำหนดไว้ เม่ือพิจารณาสามารถเลือกได้ 8 ขอบข่ายด้วยกัน และนำไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง และนำแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และการใช้ถ้อยคำ (Wording) ของข้อคำถามแต่ละข้อว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ จากน้ันนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยาม 

ศัพท์เฉพาะ ด้วยการหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence: IOC) คัดเลือกเฉพาะข้อ

คำถามท่ีมีค่า IOC ดัชนีความสอดคล้องได้ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560: 95) ปรับแก้ภาษา

และข้อความตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ ให้มีความชัดเจนในการส่ือความหมายมากย่ิงข้ึน 
ข้ันตอนท่ี 3 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกับ

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 4 อำเภอ จำนวน 6 โรง โรงแห่งละ 5 คน  

รวมผู้ให้ข้อมูล 30 คน 
ข้ันตอนท่ี 4 นำข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

มาวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยภาพรวม และรายด้าน ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 

2560: 419) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับท่ีมีค่ามากกว่า 0.70 ได้ค่าความเช่ือม่ันทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เท่ากับ 0.960 และการหาค่า

ความเช่ือม่ันการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เท่ากับ 0.98 

ข้ันตอนท่ี 5 นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์แล้ว

นำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ผู้วิจัยทำหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยผ่าน 

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน 
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ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือแจ้งให้ทราบ

วัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล 

2. ผู้วิจัยดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม จำนวน 388 ฉบับ และส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง 
สำหรับสถานศึกษาท่ีสามารถดำเนินการได้ ส่วนสถานศึกษาท่ีการคมนาคมไม่สะดวก ผู้วิจัยใช้การจัดส่ง

แบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่าและติดแสตมป์ เพ่ือให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การแจกแจง

ค่าความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) 

2. ข้อมูลเก่ียวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉล่ีย (x') และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉล่ีย (x') และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. ข้อมูลเก่ียวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้สถิติวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ก่อนการวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอน ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product-moment correlation coefficient 

 

ผลการวิจัย 

1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมท้ัง 5 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้านอยู่

ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านความรู้ ความคิด ด้านเทคนิค 

ด้านการศึกษาและการสอน ด้านมนุษย์ และด้านมโนภาพตามลำดับ โดยแยกผลการสรุปรายด้าน  

ท้ัง 5 ด้าน ตามลำดับ 
2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมท้ัง 7 ด้าน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นราย

ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
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ภายใน ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตามลำดับ โดยแยกผลการสรุปรายด้าน  

ท้ัง 7 ด้าน ตามลำดับ 

3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการของทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ด้านเทคนิค (BT) ด้านมโนภาพ (ET) ด้านการศึกษาและการสอน (CT) 

และด้านความรู้ ความคิด (AT) ตามลำดับ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.878 (R = 0.878) ซ่ึงตัวแปรท้ังสามร่วมกันอธิบาย 

ความแปรปรวนของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 77.10 (R2 = 0.771)  

 

อภิปรายผล 

1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษามีการนำความรู้  

ความชำนาญ และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
ส่ือสารให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน เช่น ครู นักเรียน และผู้ปกครอง รับทราบแนวปฏิบัติ  

หรือเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน โดยความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการเรียนการสอน มีความสามารถใน

การสร้างความสัมพันธ์เพ่ือท่ีจะร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา

และความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างชัดเจนและ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การบริหารสถานศึกษาน้ันไม่ว่าจะยึดหลักการบริหารแบบใด ส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีจะช่วย

ให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ก็คือ การมีทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  ทักษะเป็น

เร่ืองเก่ียวกับการสะสมประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือจนเกิดความชำนาญ สะสมกลวิธีหรือเคล็ดลับต่าง ๆ 
และเป็นส่ิงท่ีเป็นแนวทางในการช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ง่าย และการกระทำท่ีเกิดจากการใช้ความรู้

ในการปฏิบัติงาน การนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญและคล่องแคล่ว ซ่ึงความสำคัญ

ของทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ความเช่ียวชาญของ

ผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังการใช้ศาสตร์และศิลป์ในทักษะการบริหารงานหลายด้านมาประกอบกัน  
อันเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีสำคัญและจำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะทำให้บริหารงานต่าง ๆ ได้ประสบ

ความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างดีย่ิงในสถานศึกษา  ซ่ึงการบริหารสถานศึกษาไม่ว่า

จะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก หรือใหญ่ ล้วนต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ของการบริหารและจัดการท่ีเป็น

มากกว่าการบริหาร คือ ทักษะการบริหาร ซ่ึงเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ
เม่ือพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า 

1.1 ด้านเทคนิค มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการฝึกปฏิบัติตน เข้ารับการอบรม ศึกษาหา
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ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ รองลงมา คือ ผู้บริหารส่ือสารให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน เช่น 

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง รับทราบแนวปฏิบัติ หรือเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน ผู้บริหารจัดให้มี

การแลกเปล่ียนความคิดกับครูในการพัฒนาเก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน ผู้บริหารพบปะครูอย่าง
ไม่เป็นทางการ ให้ครูทราบแนวปฏิบัติหรือเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ 

ผู้บริหารจัดทำโปสเตอร์หรือป้ายประกาศท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่งานด้านวิชาการ 

ของโรงเรียน 

1.2 ด้านการศึกษาและการสอน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารและการจัด

การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการ 

ผู้บริหารสถานศึกษามีภูมิรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเช่ียวชาญในฐานะเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอนแก่บุคลาการ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้  

ความเข้าใจในเร่ืองการเรียนการสอน 

1.3 ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความเอ้ืออาทร และให้ความ

ช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ

คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการทำงานเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ของสถานศึกษา และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์เพ่ือท่ีจะร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี

ให้กับบุคลากรเพ่ือลดความกดดันในการปฏิบัติงาน 

1.4 ด้านมโนภาพ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง และผู้บริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห์

นโยบายเพ่ือการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด รองลงมา คือ 

ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบงานของสถานศึกษาให้มีความสัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำ

ท่ีสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษามีการจัดทำ

หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม 

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและ
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ความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศและจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ซ่ึงมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยเน้น
การค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาปัญหา เพ่ือพัฒนาและแก้ไขสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจ

กระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ พัฒนา ปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และเม่ือพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า 
2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

ค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดให้มีวิชาต่าง ๆ 

ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ รองลงมา คือ สถานศึกษามี
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สถานศึกษามีการจัดทำ

หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม 

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรและการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ 
สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

ค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้

ท่ีปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รองลงมา คือ สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา 

2.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 

สถานศึกษามีการกำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
ระดับประเทศ และสถานศึกษาจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและ

ประเมินผลของสถานศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษามีการอนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน

ผ่านระดับช้ันเรียน และจบการศึกษา สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การอนุมัติผลการ

เรียนรู้ และการเทียบโอนผลการเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือ
การวัดผลและประเมินผล 

2.4 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดให้มี
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การร่วมกันกำหนดนโยบายในเร่ืองการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

รองลงมา คือ สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินการและนำผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการ

พัฒนาการเรียนรู้ สถานศึกษารวบรวมแหล่งส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สถานศึกษากำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 

และกระบวนการทำงานของผู้เรียน ครู และผู้เก่ียวข้องกับการศึกษา สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษาโดยเน้นการค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาปัญหา เพ่ือพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษา

สนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สถานศึกษาพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นห้องสมุด IT เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้น สถานศึกษารวบรวม

และเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ 
สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้  

และพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2.5 ด้านการนิเทศการศึกษา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นราย

ข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้
เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษาสร้างความ

ตระหนักให้แก่ครูและผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ พัฒนา ปรับปรุง

วิธีการทำงานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ สถานศึกษาจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึง

และต่อเน่ืองเป็นกระบวนการอย่างมีระบบ สถานศึกษากำหนดแผนการนิเทศตามลำดับความสำคัญของ
ปัญหาและความต้องการท่ีจำเป็นเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการติดตาม 

ประเมินผล และสรุปผลการนิเทศ 

2.6 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษานำผลการ

ประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน รองลงมา คือ สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

สถานศึกษาจัดระบบโครงสร้างท่ีชัดเจน เอ้ือต่อการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการดำเนินการตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ือง และข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2.7 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริม

ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน รองลงมา คือ สถานศึกษามีการพัฒนา

ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล 
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ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ชุมชน 

มีการจัดการศึกษาอบรม แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 
3. ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการของทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ด้านเทคนิค 

(BT) ด้านมโนภาพ (ET) ด้านการศึกษาและการสอน (CT) และด้านความรู้ ความคิด (AT) ตามลำดับ 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

พหุคูณเท่ากับ 0.878 (R = 0.878) ซ่ึงตัวแปรท้ังสามร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 77.10 (R2 = 0.771) สามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอย
ได้ ดังน้ี 

สมการคะแนนดิบ Y" = 0.735 + 0.157 (BT) + 0.250 (ET) + 0.263 (CT)+ 0.098 (AT) 

                                       (R2 = 0.771) 

 สมการคะแนนมาตรฐาน Z)y = 3.634 (ZBT) + 2.703 (ZET) +3.948 (ZCT) +2.770 (ZAT) 

             (R2 = 0.771) 

 สำหรับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมนุษย์ (DT) ไม่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา เพราะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติจึงไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป  

1.1 อิทธิพลของทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านเทคนิค ด้านมโนภาพ  

ด้านการศึกษาและการสอน และด้านความรู้ ความคิด มีความสำคัญต่อการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษา 

จึงควรให้ความสำคัญกับความรู้ทักษะด้านมโนภาพ (Conceptual Skills) ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของ

ผู้บริหารใน การเข้าใจหน่วยงานในทุกลักษณะมองเห็นความสัมพันธ์ในส่วนต่าง ๆ ในองค์กรท้ังหมด  

มี ความคิดท่ีกว้างไกล ครอบคลุมและเช่ือมโยงกับองค์การอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี ท้ังในระดับจุลภาค 
และมหภาคและจากประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 

จัดให้มีการแลกเปล่ียนความคิดกับครูในการพัฒนาเก่ียวกับงานด้านวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง

การเรียนการสอน มีภูมิรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกับการศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการ  

มีความเช่ียวชาญในฐานะเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอนแก่บุคลาการ สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่าง

ชัดเจนและถูกต้อง ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา  
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และวิเคราะห์นโยบายเพ่ือการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดจน

สามารถปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ

สถานศึกษา ท้ังน้ีเพราะทักษะการบริหารเป็นองค์ประกอบสำคัญท่ีสร้างความสำเร็จในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ซ่ึงผู้บริหารจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการบริหารให้เกิดความชำนาญ จนเช่ียวชาญ ท้ังน้ีเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ภายใต้สภาวะท่ีเกิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และยากแก่การพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรข้ึน ผู้บริหารโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมี

ทักษะการบริหารท่ีบูรณาการในการบริหาร และสามารถปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบท
แห่งความเปล่ียนแปลงต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมโนภาพ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังน้ัน สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง มีการวิเคราะห์นโยบายเพ่ือการวางแผนการ

จัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา และจัดระบบงานของสถานศึกษาให้มีความสัมพันธ์กันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย

ด้านพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังน้ัน สถานศึกษาควรให้

ความสำคัญกับการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
มีการจัดทำหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่

คุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม

กับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

2.3 จากผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมนุษย์  

ไม่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือท่ีจะร่วมงานกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร เพ่ือลดความกดดันในการ

ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความเอ้ืออาทร  
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และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ และสนับสนุนการทำงานเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ

สถานศึกษา 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  

3.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้

มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

3.2 ควรศึกษาเก่ียวกับความคาดหวังและสภาพเป็นจริงของทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 

3.3 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงถึงทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีเหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยศึกษาในรูปของกรณีศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เคร่ืองมือท่ีในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยาของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 
75 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาประวัติศาสตร์  

เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 อยู่ในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1)  develop Prathomsuksa 5 students 

learning achievement in History using cooperative learning technique and 2)  investigate 

the student satisfaction towards being taught History using cooperative learning technique 
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in learning climate, learning activities and benefits obtained. The study sample consisted of 23 

Prathomsuksa 5 students of Bansubnoineau School in Muaklek District, Saraburi Province in 

the second semester, academic year 2019. The instruments used for collecting the data 

included a History learning achievement test to evaluate the student’s knowledge of 

“ The Ayutthaya Kingdom”  and a questionnaire to survey the Prathomsuksa 5 student’s 

satisfaction towards being taught History using cooperative learning technique. 

The research results revealed that 1)  the Prathomsuksa 5 students gained their 

learning achievement in History “ The Ayutthaya Kingdom” , after being taught using 

cooperative learning technique at 82.75 percent which was higher than the 75 percent 

criteria determined and 2)  the students expressed their satisfaction towards studying 

History through cooperative learning technique at high level in whole and in part. 

 

Keywords: Learning Achievement, Cooperative Learning Technique 

 

บทนำ 

ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
เม่ือโลกมีความเจริญก้าวหน้าก็ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมเช่นกัน โดยเฉพาะด้านการศึกษาท่ีมีความสำคัญ

อย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นการสร้างคนของประเทศให้มีคุณภาพตามท่ีมุ่งหวัง  

โดยกระบวนการถ่ายทอดค่านิยมและเจตคติ ให้คนมีความรู้ความสามารถตามความจำเป็นและความมุ่งหวัง

ของประเทศ เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่และมาตรฐานการดำเนินชีวิต ท้ังน้ี การศึกษาของประเทศไทย
นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการเปล่ียนแปลง มาหลายยุคหลายสมัยเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ

สังคมไทย จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ัน ทำให้ระบบการศึกษาของไทยจำเป็นท่ีจะต้องมุ่งเน้นไปท่ีการ

พัฒนาเด็กไทย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ซ่ึงการท่ีจะพัฒนาเด็กไทยให้ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขน้ัน การศึกษาจำเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีสุด ดังจะเห็นได้จาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดหลักการใหญ่ในหมวด 4 มาตรา 22 ว่า “การจัดการ

ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ

ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 

(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 

สำหรับ วิชาประวัติศาสตร์ เป็น วิชาห น่ึงของกลุ่มสาระการเรียน รู้สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม ท่ีมีความสำคัญ ท้ังน้ี เพราะถือว่าเป็นรากฐานของวิชาการทุกสาขา (สมศักด์ิ ชูโต, 2517: 

12) และเป็นวิชาท่ีมีส่วนสำคัญต่อการสร้างคนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิต 
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบันได้ และยังช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิต
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อย่างไร ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด นอกจากน้ียังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนาการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย

กาลเวลา และตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับ
ในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองท่ีดีของ

ประเทศชาติ และสังคมโลก แม้ว่าวิชาประวัติศาสตร์จะเป็นวิชาท่ีมีคุณค่า แต่สำหรับวิชาประวัติศาสตร์ใน

ประเทศไทยยังคงเป็นวิชาท่ีไม่ได้รับความสำคัญ เน่ืองจากคนท่ัวไปมีความเข้าใจว่า ประวัติศาสตร์ คือ 

การศึกษาเร่ืองราวในอดีต เร่ืองราวของคนท่ีตายไปแล้ว กับซากปรักหักพังของโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ต่าง ๆ ซ่ึงมีอายุกว่าร้อยปี ก็ย่ิงทำให้ประวัติศาสตร์ห่างไกลจากตัวนักเรียน อีกท้ังเน้ือหาสาระก็จะมีแต่ช่ือ

คน ช่ือสถานท่ี เหตุการณ์ และช่วงเวลา ซ่ึงจะต้องใช้การท่องจำ จึงทำให้วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีไม่น่า

เรียนรู้ และน่าเบ่ือหน่ายสำหรับผู้เรียน (ระวิวรรณ ภาคพรต, ม.ป.ป.: 1)  

การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นนวัตกรรมอย่างหน่ึงท่ีมีจุดเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีส่วน

ร่วมในการทำกิจกรรมทุกคน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น

การช่วยเพ่ิมสมรรถภาพในการทำงานร่วมกัน และเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานกลุ่มให้นักเรียนด้วย ดังท่ี 

ปสาสน์ กงตาล (2535: 20) ได้กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ของนักเรียนสูงข้ึนและเพ่ิมพูนทักษะการทำงานของกลุ่ม นอกจากน้ันยังก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีนักเรียน

พูดคุยกัน เป็นการช่วยให้ตัวนักเรียนเองและเพ่ือนเข้าใจปัญหาชัดเจนมากข้ึน สามารถพัฒนาความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจากงานท่ีกำหนดให้กลุ่มรับผิดชอบ เพราะการเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้ร่วมมือทำงานมากเท่าใดนักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมโดยเฉพาะอย่างย่ิง ทักษะ 
การทำงานร่วมกันมากข้ึนเท่าน้ัน 

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซ่ึงจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 – ช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2561 มีปัญหาด้านผลการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ มีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ำ  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีนำวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาทำการสอน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อย
เหนือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 46 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อย
เหนือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน  
23 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2) ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนจัดการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน 10 แผน รวมเวลาเรียน 10 ช่ัวโมง 
(อาภรณ์ ใจเท่ียง 2550: 122-123) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา จำนวน  

30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน 

1 ฉบับ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ 
ขอบเขตด้านเวลา  
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ดำเนินการสอนด้วยตนเอง สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง  

รวม 10 คาบ 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เน้ือหาท่ี ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  เน้ือหาสาระของหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำมาสร้างเป็น 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองอาณาจักรอยุธยา โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามข้ันตอนของ

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550: 122-123)  

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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ผู้วิจัยได้สร้างและและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา นโยบาย จุดเน้นของสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชา 

1.3 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ ประวัติศาสตร์สมัยอาณาจักรอยุธยา 
1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา จำนวน 10 แผน ได้แก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 พัฒนาการอยุธยาด้านการเมืองการปกครองสมัยตอนต้น 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 พัฒนาการอยุธยาด้านการเมืองการปกครองสมัยตอนกลาง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 พัฒนาการอยุธยาด้านการเมืองการปกครองสมัยตอนปลาย 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 พัฒนาการอยุธยาด้านเศรษฐกิจ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 พัฒนาการอยุธยาด้านสังคม 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 ประวัติและผลงานของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 และสมเด็จ 

           พระนเรศวรมหาราช            

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 ประวัติและผลงานของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและ 

           ชาวบ้านบางระจัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา    

 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ และทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 

       ทางการเรียน 
1.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกต้องในด้านลำดับข้ันตอน ความเหมาะสมของกิจกรรม 

1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านได้แก่ นายพิษณุ วิจารจิตต์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ นางสาวนาตยา อ่อนทรวง ครู โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ  
และนายนนทิศักด์ิ ผาผาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปจัดการเรียนการสอน

กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 23 คน 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี 
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2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน รวมท้ังศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.2 สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการ

เรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ ด้าน

ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
จำนวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกให้  

1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 

2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไข 

2.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

นายพิษณุ วิจารจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ นางสาวนาตยา อ่อนทรวง ครู โรงเรียน  

บ้านซับน้อยเหนือ และนายนนทิศักด์ิ ผาผาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  

โดยพิจารณาความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียน และระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธ์ิ  

ทางการเรียน 

2.6 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
พิจารณาข้อสอบท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5-1.0 ถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความสอดคล้อง ซ่ึงจากการวิเคราะห์พบว่า 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.0 ทุกข้อ 

2.7 นำแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 23 คน เพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก

ของข้อทดสอบเป็นรายข้อ ได้ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.48-0.78 และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

0.26-0.43 และมีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 0.81  

2.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
3. แบบวัดความพึงพอใจ  

แบบสอบถามการวัดความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง 

อาณาจักรอยุธยา จำนวน 10 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ โดยมีข้ันตอนการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ ดังน้ี 
3.1 ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ แล้วจึงดำเนินการการสร้าง

แบบทดสอบความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ จำนวน 10 ข้อ 
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3.2 ผู้ วิจัยนำแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) โดยการนำไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านได้แก่ นายพิษณุ วิจารจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน 

ซับน้อยเหนือ นางสาวนาตยา อ่อนทรวง ครูโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ และนายนนทิศักด์ิ ผาผาย 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ตรวจสอบถึงความถูกต้องแล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 

(Index of Item - Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1 ทุกข้อ 

3.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจ มาทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ้านซับน้อยเหนือ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 23 คน แล้วมาหาค่าความเช่ือม่ัน ตามวิธีการของ         

ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.83 

3.4 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วนำแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 23 คน  

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก      

ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง      

ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย      

ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด    
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีข้ันตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี 

1. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน  
10 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 

2. เม่ือทำการสอนเสร็จส้ินแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ท่ีผู้วิจัยได้ทำการสร้างข้ึน และทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. ตรวจคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง 
อาณาจักรอยุธยา แล้วบันทึกคะแนน นำคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ และคะแนนจากแบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพ่ือทดสอบ

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ต่อไป 

  



 23 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละและเทียบกับเกณฑ์ผ่าน 

ร้อยละ 75 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของค่าเฉล่ีย ดังน้ี  

(บุญชม ศรีสะอาด: 2541) 
 

ระดับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

  ระดับ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. ร้อยละ 
2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 

3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา  

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 75  

มีผลการวิจัย ดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนมีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 82.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนผ่าน

เกณฑ์ท่ีร้อยละ 75 จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูง

กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาประวัติศาสตร์ 

เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
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นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านประโยชน์ท่ี

ได้รับ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

อภิปรายผล 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อาณาจักรอยุธยา 

คิดเป็นร้อยละ 82.75 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 75 ท่ีต้ังไว้ แสดงว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถพัฒนาทักษะทางการเรียน เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ได้ดี ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน อาจเป็นเพราะว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีข้ันตอนการสร้างตามหลักและแนวทาง

ในการจัดทำเป็นอย่างดี ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ ดังน้ัน เน้ือหาสาระ จุดประสงค์ 

กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน จากสาเหตุ
ดังกล่าวทำให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  

มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนภายในกลุ่ม โดยสมาชิกทุก

คนในกลุ่มจะมีบทบาทและหน้าท่ี ท่ี ชัดเจน  มีความรับผิดชอบร่วมงานกันทุกคนเพ่ือเป้าหมาย 
และความสำเร็จของกลุ่ม สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 38) ท่ีกล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

เล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน คนท่ีเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อน

กว่า สมาชิกไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเท่าน้ัน หากแต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ดังน้ัน ความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะต้อง

รับผิดชอบร่วมกัน จึงก่อให้เกิดบรรยากาศให้นักเรียนได้พูดคุย แลกเปล่ียน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

อย่างมีเหตุผล ส่วนการเรียนแบบปกติน้ันจะไม่มีการกำหนดให้มีการจัดกลุ่มผู้เรียน โดยคละตาม
ความสามารถของนักเรียน ในการทำกิจกรรมนักเรียนท่ีเก่งจะเป็นผู้ทำกิจกรรม ส่วนนักเรียนท่ีอ่อนจะคอย

ปฏิบัติตามคนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลทำให้นักเรียน  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

2. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความพึงพอใจต่อ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เม่ือพิจารณาผลของความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

ซ่ึงสอดคล้องกับกฎความพึงพอใจท่ี นฤมล มีชัย (2535: 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือ 
เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบน้ัน ๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นใน

การทำงาน พยายามต้ังใจทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงานท่ีทำและมี

ความพึงพอใจ เม่ืองานน้ันได้ผลประโยชน์ตอบแทน ดังน้ัน จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อ 
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การเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักร

อยุธยา มีความพึงพอใจในการเรียน อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังน้ี 

1.1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ท่ีสูงข้ึน ดังน้ัน จึงควรส่งเสริมวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อไป เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

1.2 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีแผนในการจัดการเรียนรู้ท้ังส้ิน 10 แผน ซ่ึงครูจะต้อง 
ทำความเข้าใจและควบคุมเวลาในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจน และสามารถยืดหยุ่นได้ตาม

ความเหมาะสม เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรนำวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้วิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา  
และวัฒนธรรม ในช่วงช้ันอ่ืน ๆ 

2.2 ควรนำวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้วิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

2.3 ควรมีการวิจัยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ (Experience-

Based Learning) เร่ือง “Thailand’s Street Food” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จังหวัด

กาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อน

และหลังการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based Learning)  

เร่ือง “Thailand’s Street Food” และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการ

สอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยน้ี จำนวนท้ังส้ิน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์  (Experience-Based Learning) เร่ือง “Thailand’s 

Street Food” แผนจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ท่ี

สร้างข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  

(t-test) และการหาประสิทธิภาพ E1/E2 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์  

(Experience-Based Learning) เร่ือง “Thailand’s Street Food” เท่ ากับ  80.67/81.50 ซ่ึ ง สู งก ว่า

เกณฑ์ 75/75 ท่ีกำหนดไว้ 2) ภายหลังการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการทดลองสอนอย่างมีนัยสำคัญ 
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนแบบ 

อิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึนโดยรวมในระดับมาก  

 

คำสำคัญ: ชุดการสอนภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์ 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) construct an experience-based English 

language instructional package on “Thailand’s Street Food” for Matthayomsuksa 2 

students in Kanchanaburi Province to be efficient at 75/75 criteria  2) make a comparison 

of the students’ English language learning achievement before and after being taught 

using the experience-based English language instructional package constructed and 3) 

examine the students’ satisfaction towards being taught using the experience-based 

English language instructional package. The study sample were volunteer Matthayomsuksa 

2 students participating in this research, totaling 25 persons.  The instruments used for 

collecting the data were an experience-based English language instructional package on 

“Thailand’s Street Food”, learning management plans, an English learning achievement 

test and a satisfaction questionnaire.  The statistics used for analyzing the collected data 

were percentage, mean, standard deviation, t-test and E1/E2 

The research findings were as follows: 1) the efficiency of the constructed 

experience-based English language instructional package on “Thailand’s Street Food” for 

Matthayomsuksa 2 students was at 80.67/81.50 which was higher than the  75/75 criteria 

determined 2) after being taught using the experience-based English language instructional 

package, the Matthayomsuksa 2 students gained a higher level of English language 

learning achievement at the .05 level of significance and 3) the students’ satisfaction 

towards being taught using the experience-based English language instructional package 

was overall at high level. 

 

Keywords: English Language Instructional Package, Experience-Based English, Thailand’s 

                Street Food 
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บทนำ 

การศึกษาไทยให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นวิชาภาษาต่างประเทศวิชาแรกท่ีได้รับ

การบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ในปัจจุบันตามข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ภาษาอังกฤษจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเด็กไทยทุกคนจำเป็นต้องเรียนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตรกำหนด  

มีการกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ ทุกหน่วยงาน จัดให้ใน 1 สัปดาห์ จะต้องมี 1 ช่ัวโมง ท่ีครูและ
นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันโดยใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การจัดสโมสรภาษาอังกฤษ (English Club)  

เกมภาษาอังกฤษ (English Language Games) การฝึกนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ (English Tour guide)  

เป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 113) กิจกรรมเหล่าน้ีล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้มากท่ีสุด ย่ิงไปกว่าน้ันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ นโยบายปฏิรูปการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2557 คือเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

อย่างแท้จริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ี เป็นสากล  

(The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR) ซ่ึงเป็นกรอบหลัก
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย แต่นักเรียนไทยแม้จะเรียนภาษาอังกฤษกันมานับ

สิบปีต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี

เท่าท่ีควร 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย
พบว่า ผู้เรียนมีความกังวลและความไม่ม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ สาเหตุน้ันมีหลายประการ เช่น การสอน

ภาษาอังกฤษด้วยวิธีแปล (Grammar-translation method) และการขาดแคลนส่ือการเรียนท่ีเป็นช่องทาง

ในการฝึกฝนทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ งานวิจัยของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540); และกมลชนก สุขรักษ์ 

(2542) ได้เสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน คือการจัดการเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์ (Experience-

Based Approach หรือ EBA) เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ทฤษฎีหน่ึงท่ีได้รับความสนใจจากนักพัฒนา

หลักสูตรและการสอน และนักวิชาการด้านการสร้างส่ือการเรียนการสอนให้ความสนใจศึกษาเน่ืองจากต่าง

เห็นว่า นวัตกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมในการนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.การ
จัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based Approach หรือ EBA) เป็นวิธีการสอนท่ี

กำหนดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ “เผชิญ ผจญ และเผด็จ” ประสบการณ์ด้วยการเสาะแสวงหาความรู้ท่ี

เป็นเน้ือหาสาระ การประกอบภารกิจงาน (Task-Based learning) และการฝึกฝนทักษะให้ชำนาญจาก

แหล่งวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน ด้วยวิธีการสอนน้ี ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์
และการทำภารกิจงานท่ีสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้ “ทำได้” มากกว่า 

“ให้รู้” นับว่าเป็นการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนสำคัญ (Child-Centered) อีกวิธีหน่ึง 
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ผู้วิจัยในฐานะท่ีเคยเป็นสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจโรงเรียน

สอนภาษา เดอะ มาสเตอร์ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี จึงสนใจนำวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
อิงประสบการณ์มาบูรณาการกับเน้ือหาสาระและ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เร่ือง “Thailand’s Street 

Food” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เน่ืองด้วยจังหวัด

กาญจนบุรีเป็นหน่ึงในบรรดาแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย และอาหารไทยริมบาทวิถีหรือท่ี

เรียกกันง่าย ๆ ว่า“อาหารข้างถนน” หรือ “street food” เป็นท่ีรู้จักกันดีและเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว
ท่ัวโลก ผู้วิจัยคาดว่า ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึนจะเป็นส่ือการเรียนท่ีจะช่วย

เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน และเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ

ท่ีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนภาษาอังกฤษอิงประสบการณ์ เร่ือง “Thailand’s Street 

Food” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 ในเขตพ้ืนท่ีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  2  

ก่อนและหลังการเรียนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์เร่ือง Thailand’s 

Street Food 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ี มี ต่อการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบ 

อิงประสบการณ์เร่ือง Thailand’s Street Food ท่ีสร้างข้ึนใน 4 ด้านคือ 1) ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 2) ด้านความเหมาะสมในเน้ือหาของชุดการสอน 3) ด้านการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนและ 4) ด้านการนำชุดการสอนไปใช้ประโยชน์ต่อ โรงเรียนสอนภาษา  

เดอะ มาสเตอร์ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน จังหวัดกาญจนบุรี 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ เร่ือง Thailand’s Street Foods สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 ในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. ภายหลังการเรียนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียน 



 31 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีความพึงพอใจต่อ 

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษและอิงประสบการณ์เร่ือง Thailand’s Street Food  

ในระดับมาก 
 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และกำลังเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา เดอะมาสเตอร์

ในอำเภอท่าม่วง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี และอาสาสมัคร

เข้าร่วมโครงการวิจัยน้ี รวมเป็นนักเรียนจำนวนท้ังส้ิน 51 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 50 

สุ่มตัวอย่างจากประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวนท้ังส้ิน  

25 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1. ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street Food” สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอท่าม่วง

กาญจนบุรี 
2. แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษอังกฤษเร่ือง “Thailand’s Street Food” 

และเพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบ

อิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึน 
3. แบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนแบบ 

อิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street Food” ท่ีสร้างข้ึนใน 3 ด้านคือ กิจกรรม (1) การเรียนการ

สอน (2) ความเหมาะสมของเน้ือหาของชุดการสอน และ (3) การนำชุดการสอนไปใช้ประโยชน์ต่อ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ เร่ือง “Thailand’s Street Food” 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ผู้วิจัยดำเนินการสร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ เร่ือง Thailand’s Street 

Food” ดังน้ี 
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2560 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และการสอนแบบอิง
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ประสบการณ์ (Experience-Based Approach หรือ EBA) และทฤษฎี ADDIE เพ่ือสร้างเร่ืองการเรียน 

การสอน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2540) 

2) สร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์เร่ือง Thailand’s street food สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสอนภาษา เดอะมาสเตอร์ อำเภอท่าม่วง สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี โดยเน้ือหาและรูปแบบการใช้ภาษอังกฤษในชุด

การสอนมีท้ังส้ิน 5 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 15 ช่ัวโมง โดยใช้แนวการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

ของทฤษฎี ADDIE ได้แก่ ข้ันท่ี 1 วิเคราะห์ (Analysis) ข้ันท่ี 2 ออกแบบ (Design) ข้ันท่ี 3 ข้ันพัฒนา 
(Development) ข้ัน ท่ี  4 ข้ันนำไปใช้ (Implementation) ผู้ วิ จัยนำชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบ 

อิงประสบการณ์ไปทดลองใช้ 3 ข้ันตอน ดังน้ี (1) การทดลองเด่ียว (2) การทดลองแบบกลุ่มเล็ก  

และ (3) การทดลองภาคสนาม กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย แล้วนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน E1/E2  

ตามเกณฑ์ 75/75 ท่ีกำหนด และ ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation) ประเมินความสามารถทางการใช้

ภาษอังกฤษและความก้าวหน้าทางการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

ผู้วิจัยดำเนินข้ันตอน ดังน้ี 

1) ศึกษาหนังสือ ตำรา และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ

ปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  
3) นำแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วนำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา และความสอดคล้องระหว่างคำถามและจุดประสงค์และหาค่า IOC (Index of 

Item-Objective Congruence) พบว่าข้อคำถามและจุดประสงค์มีความสอดคล้องกัน ค่า IOC อยู่ระหว่าง 

0.5-1.00 

4) นำแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเพ่ือหาค่าความยากโดยคัดเลือก ข้อสอบท่ีมีค่า 

ความยากต้ังแต่ 0.02-0.80 มีค่าอำนาจจำแนกต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป และหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability)  

ของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเท่ากับ 0.789 

5) นำแบบทดสอบไปจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง

ของการวิจัยต่อไป 
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3. แบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษ

แบบอิงประสบการณ์เร่ือง Thailand’s Street Food 

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) ศึกษาหนังสือ ตำรา และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจ 

2) สร้างแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจท่ี มี ต่อชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิง

ประสบการณ์ เร่ือง Thailand’s street Food มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ด 

(Likert’s rating scales) 

3) นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนนำเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  

เพ่ือพิจารณาความตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมด้านการใช้ภาษา แล้วนำไป

ปรับปรุงแก้ไข 
4) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วนำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจำนวน3ท่าน คือ พิจารณาความ

สอดคล้องระหว่างข้อคำถามและจุดประสงค์ และนำมาหาค่า IOC  

5) นำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและแก้ไขปรับปรุงไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบว่า มีค่าความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.843 

6) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

1) ปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของท่ีโรงเรียนสอนภาษา เดอะมาสเตอร์ อำเภอ 
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลอดจนข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน 

2) ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ แล้วบันทึกผล

คะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

3) ดำเนินการทดลองสอนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์  เร่ือง 
Thailand’s Street Food และแผนจัดการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ตามข้ันตอน

การเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ คะแนนของนักเรียนท่ีทำแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน

ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์ 75/75 

4) ภายหลังการทดลองสอน ให้นักเรียนทำแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษชุดการสอนภาษาอังกฤษ แบบอิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึน แล้วนำคะแนนก่อนเรียนและหลัง

เรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาดำเนินการตามลำดับ ดังต่อไปน้ี 

1) หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของคะแนนท่ีได้จากการทำกิจกรรมระหว่างเรียนและคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ

ย่อยหลังเรียน 

2) หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เร่ือง “Thailand’s Street Food” กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑ์ 75/75 ใช้สูตร E1/E2 ของ (มนตรี แย้มกสิกร, 2550) 

3) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  

(Pre - test) 

4) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เร่ือง “Thailand’s 

Street Food” หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ เร่ือง “Thailand’s 

Street Food” เท่ากับ 80.67/81.50 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีกำหนดไว้ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน พบว่า นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์เร่ือง 

“Thailand’s Street Food” โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปรายได้ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street Food” สำหรับ

นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสอนภาษา เดอะมาสเตอร์ อำเภอท่าม่วง มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.67/81.50 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเพราะว่าชุดการสอนมี

ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะนำไปใช้เป็นชุดการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารให้กับนักเรียนได้เป็นอย่าง ชุดการสอนได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

จากผู้เช่ียวชาญและการทดลองหาประสิทธิภาพ สอดคล้องของงานวิจัยของ ชัยยงค์ พรมวงศ์ (2556) ซ่ึง
กล่าวว่า“ชุดการสอนท่ีมีคุณภาพน้ันจะทำให้ครูผู้สอนสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วย

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนให้ดีย่ิงข้ึน” 
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2. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ภายหลังการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอน

ภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์  เร่ือง “Thailand’s Street Food” ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเพราะว่าชุดการสอนน้ีเป็นชุดการสอน

ภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

การส่ือสารในสถานการณ์จริง นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ต่าง ๆ ซ่ึงเป็น

ประสบการณ์ ท่ีเน้นให้โอกาสผู้เรียนได้ “เผชิญประสบการณ์” “ผจญประสบการณ์” และ “เผด็จ
ประสบการณ์” ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน ทำให้เกิดบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนการสอน นักเรียนกล้าพูด

ภาษาอังกฤษมากข้ึน รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน และผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน ดังท่ี ซี.นัทออล  

(C. Nuttal, 1996: 42) กล่าวว่า “เม่ือผู้เรียนไม่กลัวท่ีจะพูดผิดหรือเขียนผิดและได้รับแรงเสริมทางบวกจาก
ครูและเพ่ือน ๆ อุปสรรคในการเรียนภาษาต่างประเทศก็จะถูกทำลายไป” และสอดคล้องกับแนวทางการ

สอนภาษาอังกฤษของฮันเตอร์ (Hunter, 2006) ซ่ึงกล่าวว่า “เม่ือผู้เรียนอยู่ภายใต้ประสบการณ์ท่ี

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด ผู้เรียนสามารถประยุกต์ข้อมูลความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปเป็น

ประสบการณ์ในการนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเช่ือมโยงไปยังกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้” 

3. ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบ

อิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street Food” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสอน

ภาษา เดอะมาสเตอร์ อำเภอท่าม่วง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 

ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street 

Food” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสร้างข้ึนเน้นการปฏิบัติช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเพ่ิมพูน

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีนักเรียนยังรายงานว่ามีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสม
ของเน้ือหาของชุดการสอน ในด้านการนำชุดการสอนไปใช้ประโยชน์ต่อพบว่าค่าเฉล่ียในส่วนของเน้ือหาของ

ชุดการสอนสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึง

แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street Food” ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

ของดีมีค่าในท้องถ่ินของตนซ่ึงทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในวิถีและวัฒนธรรมของชุมชนของตนเอง 
ซ่ึงสอดคล้องกับนวลทิพย์ เพ่ิมเกษร (2547: 268) ท่ีพบว่าการเรียนภาษาควรเรียนควบคู่กับการเรียนรู้

วัฒนธรรมจึงจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนท้ังในแง่ของการส่ือสารและการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้มีความ

เข้าใจท่ีดีต่อกันและส่งเสริมท้องถ่ินให้มีความม่ันคงแข็งแรง 
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ข้อเสนอแนะ 

ครูผู้สอนควรทำความเข้าใจแนวคิดและข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ 

(Experience - Based Learning)เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนประกอบการใช้ชุดการสอนบรรลุเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ 

 

เอกสารและส่ิงอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C 

Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านครูท่ีดี ด้านนักเรียนท่ีดี ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี

ดี ด้านชุมชนท่ีดี และด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
108 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ จำแนกเป็น 2 ประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาส และ

โรงเรียนประถมศึกษา กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยท่ีสุด โดยมีค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .75 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนใน

กลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านครูท่ีดี ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ด้านนักเรียนท่ีดี ด้านชุมชนท่ีดี และด้าน

คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีดี 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model  

(5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 พบว่า ครูสังกัดประเภทโรงเรียนท่ีต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีสอนในโรงเรียนขยายโอกาสมีค่าเฉล่ียสูงกว่าครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาทุกด้าน 
 
 

คำสำคัญ: การบริหารงาน, นวัตกรรม PE3C Model, โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to examine and comparison of the administration 

using Innovative PE3C Model (5-Good Model) in schools of Kamphaeng Sean Network 2 

under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, in 5 aspects including good 

teachers, good students, good school board committee, good Community and good 

collaboration from schools’ partners. The researcher divided the schools into 2 types: 

opportunity expansion school and ordinary primary school. By using the table of random 

number and using proportionate stratified random sampling technique, the researcher 

selected the study sample which were the teachers in opportunity expansion school and 

ordinary primary schools, totaling 108 teachers. The instrument used for collected data 

was a questionnaire containing 5-point Likert scale (strongly agree, neither agree nor 

disagree, disagree and strongly disagree) with the reliability of .75. The statistics used for 

analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The research findings were as follows: 1) the administration using Innovative PE3C 

Model (5-Good Model) in schools of Kamphaeng Sean Network 2 under Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office 1 were performed at high level in whole and in 

part. The listed mean scores in order from the highest to the lowest included good 

teachers, good collaboration from schools’ partners, good students, good community and 

good school board committee and 2) the comparison results revealed that the teachers 

in different school types expressed different opinions towards the  administration using 

Innovative PE3C Model (5-Good Model) in schools of Kamphaeng Sean Network 2 under 

Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 in whole and in part at the .05 

level of significance. The opportunity expansion school teachers’ mean scores of opinion 

towards the administration were higher than the primary school teachers in every aspect of 

the Model. 

 

Keywords: Administration, Innovative PE3C Model, Schools Network 

 

บทนำ 

ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

เน่ืองจากเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซ่ึงสังคมอยู่บนฐานของความรู้ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมความ

รุนแรงมากข้ึน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีการส่ือสาร ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ี
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เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ท้ังน้ีการปฏิรูป

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสำคัญอันจะผลักดันให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ การศึกษาเป็น

พ้ืนฐานท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาการด้านต่าง ๆ ปัจจัยและผลลัพธ์ท่ีสำคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศ
ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดี ต้องอาศัยประชากรท่ีมีคุณภาพเม่ือบุคคลมี

ความสำคัญท่ีสุดแล้ว ดังน้ันการพัฒนาการบริหารจึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องดำเนินการให้สามารถ

ยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคงมีคุณภาพและมาตรฐาน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2554) 

การจัดการศึกษาจึงจำเป็นจะต้องมีคุณภาพเพ่ือได้ผลผลิตท่ีดีไปด้วยเป้าหมายของการบริหารงาน
ของโรงเรียน คือ การพัฒนาคน โดยมีความเช่ือว่ามนุษย์มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตลอด

ชีวิตนอกจากจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพโดยตรงแล้วยังจำเป็นต้องคำนึงถึงกลไกและ

สภาพแวดล้อมท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มท่ีเพ่ือเตรียมคนให้มีคุณลักษณะเป็นผู้
คิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้น่ันคือจะต้องให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย

ตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรับความเป็นสังคมนานาชาติ จัดการเรียนรู้จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

สามารถนำความรู้ในวิชาต่าง ๆ ไปบูรณาการใช้ในการดำรงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน
ต้องจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข (คมคณิต ไกรทอง, 2553) 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ โดยโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ี

หลอมรวมบุคลากรการศึกษาเช่น ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าไว้ด้วยกัน และร่วมพัฒนาไปสู่เป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ร่วมกันการบริหารงานโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
น้ัน ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น บุคลากรท่ีมีคุณภาพ สถานท่ี สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

วิธีการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ปัจจัยท่ีสำคัญอย่างหน่ึงคือ “ทรัพยากรมนุษย์” โดยเฉพาะครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพราะมีบทบาทและเป็นตัวสำคัญในการจัดระบบและดำเนินการทางการศึกษา 
มีความสำคัญในการจัด การเรียนการสอนเพ่ือสร้างเยาวชนของชาติ ให้เก่ง ดี มีความสุข รู้จักคิดอย่าง

สร้างสรรค์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติต่อไป (ธาดา ราชกิจ, 2562) 

ท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ผู้บริหารและกระบวนการบริหาร ในการบริหารงานในสถานศึกษาน้ันได้บริหาร 
“แบบทุกคนมีส่วนร่วม” โดยพิจารณาจัดทำภารกิจให้ชัดเจน ครอบคลุมงานท้ังหมดและมีการกำหนดกลุ่มงาน

ท่ีมีความสอดคล้องกัน จัดโครงสร้างบริหารท่ีเป็นนิติบุคคล มีการบริบทท่ีมีสายบังคับบัญชา และการ

ประสานคน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีบังคับบัญชาตาม

กฎหมายเพ่ือให้งานสำเร็จเกิดประสิทธิภาพ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถจัดระบบงานและหัวหน้า
งานต้องใช้ความรู้ความสามารถในการจัดงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ร่วมงาน 

ดังน้ันผู้บริหารหน่วยงานจึงเป็นผู้มีความสำคัญ อย่างย่ิงในการเป็นแบบอย่างท่ีดีในองค์การท่ีจะนำ

หน่วยงานสู่ความสำเร็จ 
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การบริหารงานของโรงเรียน น้ันไม่ใช่อยู่ท่ีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่ต้อง

ข้ึนกับการแสดงบทบาทในการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาว่าได้มีการบริหารงาน

ตามแนวคิด ทฤษฎีหรือกรอบมาตรฐาน ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังน้ัน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน  

2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ได้นำวิธีการบริหารงานโรงเรียนด้วยนวัตกรรม 

PE3C Model (5ดี โมเดล) ประกอบไปด้วย 1) ด้านครูท่ีดี (Professional Teacher) 2) ด้านนักเรียนท่ีดี 

(Excellent Student) 3 ) ด้ านคณ ะกรรมการสถาน ศึกษาท่ี ดี  (Committee) 4 ) ด้ าน ชุมชน ท่ี ดี  

(Community 5) ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี (Cooperation) ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษา การบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เก่ียวกับนวัตกรรมการบริหารงานโรงเรียนด้วยนวัตกรรม PE3C Model  

(5ดี โมเดล) เพ่ือท่ีจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่ม

เครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model  

(5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 โดยจำแนกตามประเภทโรงเรียน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานด้วยนวัตกรรม 

PE3C Model (5ดี โมเดล) ตามท่ีโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) กำหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

ครูท่ีดี 2) ด้านนักเรียนท่ีดี 3) ด้านกรรมการสถานศึกษาท่ีดี 4) ด้านชุมชนท่ีดี และ 5) ด้านได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังแผนภาพท่ี 1 ตามแผนภาพท่ี 1 ดังน้ี 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 

 1. ประเภทโรงเรียน 
    1.1 โรงเรียนขยายโอกาส 

    1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 
     

  

   

   

 

การบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย     

กำแพงแสน 2 

   1. ด้านครูท่ีดี   

 2. ด้านนักเรียนท่ีดี 

 3. ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีดี 

 4. ด้านชุมชนท่ีดี 

 5. ด้านด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 

   

 

              ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 โรงเรียน รวมประชากรท้ังส้ิน  

149 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนดขนาดตัวอย่างเทียบโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejci & Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) สุ่มตัวอย่าง

เป็น 2 ประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา ได้จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 

คือ 108 คน 

เคร่ืองมือและสถิติในการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 โรงเรียน  

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา รวมประชากรท้ังส้ิน  

149 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวนท้ังส้ิน 108 คน โดย กำหนดขนาดตัวอย่างเทียบ

โดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejci & Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified 

Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น  
2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทโรงเรียน 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) และ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงาน
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โรงเรียนด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล ) ของโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์)  

กลุ่มกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เก่ียวกับการบริหารงาน

ด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านครูท่ีดี ด้านนักเรียนท่ีดี ด้านกรรมการ
สถานศึกษาท่ีดี ด้านชุมชนท่ีดี และด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ

การบริหารงานของโรงเรียนแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท  

นำข้อมูลท้ังหมดมาสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา และนำแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุง

แก้ไขแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ และมีความรู้เก่ียวกับบริหารงานของสถานศึกษา จำนวน 3 ท่านตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผลการวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกราย

ข้อ และหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient 

alpha) ของ Cronbach ได้ความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.75 

2. การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทำหนังสือแนะนำตัว จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี เพ่ือยืนยันและขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 1 เพ่ือขออนุญาตส่งแบบสอบถามไปยังครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวนแบบสอบถามท่ีส่งไปจำนวน 108 ฉบับ เม่ือได้รับแบบสอบถาม
กลับ นำมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ท้ังหมด เลือกฉบับท่ีสมบูรณ์มาจัดระบบข้อมูลลงรหัส

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) คือ  

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Stand deviation) และทำการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยด้วย การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง สองกลุ่มท่ีมีอิสระต่อกัน โดยใช้ t-test 

แบบ Independent Samples  

 

ผลการวิจัย  
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการบริหารงานด้วยนวัตกรรม

PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยรวมและรายด้าน 

 

การบริหารงานด้วยนวัตกรรม x' S.D. ระดับ 

ด้านครูท่ีดี 4.47 0.56 มาก 

ด้านนักเรียนท่ีดี 4.37 0.66 มาก 

ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีดี 4.27 0.70 มาก 

ด้านชุมชนท่ีดี 4.30 0.68 มาก 

ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 4.44 0.61 มาก 

รวม 4.37 0.64 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า การบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียน 

ในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมท้ัง  

5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉล่ียมาก 
ไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านครูท่ีดี ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ด้านนักเรียนท่ีดี 

ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามประเภทโรงเรียน 

(n=108) 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ 

การบริหารงานด้วยนวัตกรรม 

โรงเรียนขยาย

โอกาส 

โรงเรียน

ประถมศึกษา 
 

t 

 

Sig x' S.D. x' S.D. 

ด้านครูท่ีดี 4.48 0.51 4.47 0.61 2.572 .004 

ด้านนักเรียนท่ีดี 4.44 0.58 4.31 0.72 2.284 .010 

ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีดี 4.36 0.64 4.18 0.75 5.470 .001 

ด้านชุมชนท่ีดี 4.39 0.64 4.21 0.72 3.243 .011 

ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 4.50 0.60 4.41 0.63 1.593 .001 

ภาพรวม 4.43 0.59 4.32 0.69 3.705 .003 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ครูสังกัดประเภทโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน 

ด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 โดยรวมและราย

ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยพบว่าครูท่ีสอน 

ในโรงเรียนขยายโอกาสมีค่าเฉล่ียสูงกว่าครูในโรงเรียนประถมศึกษาทุกด้าน 
 

อภิปรายผล 

การวิจัยการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

กำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผู้วิจัยอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

1. การบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

กำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 นำมาอภิปรายในแต่ละด้าน
ดังน้ี 

1.1 ด้านครูท่ีดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูรู้จักอดทน ผ่อนปรนต่อ

ปัญหา สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ท้ังในเวลาและนอกเวลาสอน มีความยุติธรรมและทำให้ศิษย์เกิด
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ความอบอุ่นใจ อีกท้ังโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนจัดการ

เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษา มีการนำเอาหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัด 
และประเมินผลของสถานศึกษาได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองม้วน 

ต้นกันยา (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพระธาตุขามแก่น 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตามขอบข่ายงานวิชาการ 4 ท้ังด้าน ได้แก่ ด้านงาน

บริหารหลักสูตร ด้านงานการสอนและการจัดการเรียนการสอน ด้านงานนิเทศการสอน ด้านงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน ผลการวิจัยโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก 

1.2 ด้านนักเรียนท่ีดี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนรู้จักการให้ความ

ร่วมมือกับคนอ่ืน มีวินัยในตนเอง ขยันหม่ันเพียร อดทน ซ่ือสัตย์ รู้จักแบ่งเวลา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และรู้บทบาท หน้าท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม อีกท้ังโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 มีการจัด

การศึกษาในโรงเรียนในด้านงานกิจการนักเรียนและด้านวิชาการ โดยเฉพาะ การร่วมกำหนดกรอบระเบียบ

วินัย ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา พฤติกรรมนักเรียน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย แสดงให้เห็นว่าการศึกษามีความสำคัญกับการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม 
จริยธรรมควบคู่กับวิชาการเพ่ือให้ ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมท้ังทางด้านฐานความรู้คุณธรรม จริยธรรม 

และสามารถปรับตัว ให้กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช  2551 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (2533:  

24-25) กล่าวว่า ส่ือการเรียนการสอนเป็นตัวกลางและ เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ มองเห็น
ภาพชัดเจนข้ึนซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนและโรงเรียน 

1.3 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ

คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทำการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ สร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลท่ีมีวัยใกล้เคียงให้มาร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในโรงเรียน และสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน ประสานงานกับชุมชน อีกท้ังโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 มีประสานงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีการประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ดีย่ิงข้ึน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มนัสชนก เพ็งขาเม (2556: 27-44) กล่าวว่าคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการจัดการศึกษา

ตามขอบข่ายงานของโรงเรียน พบว่า ปัญหาสำคัญ คือ ไม่มีเวลาเข้าร่วม ประชุมหรือทำกิจกรรมร่วมกับ

โรงเรียน การจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเป็นส่วน ใหญ่คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นเพียงแค่ผู้

รับทราบ ไม่ยอมรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสถานศึกษา ขาดการประสานงาน 
และขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดการประชุมในช่วง

วันหยุดราชการหรือเสาร์-อาทิตย์ แทน 
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1.4 ด้านชุมชนท่ีดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะชุมชนให้ข้อเสนอแนะและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา การตรวจสอบการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการจัดและส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังท่ีบ้านและท่ีสถานศึกษา อีกท้ังโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2  

มีการจัดการศึกษาให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในโรงเรียนในในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงานกิจการนักเรียนและ

ด้านวิชาการ โดยเฉพาะ การร่วมกำหนดกรอบระเบียบวินัย ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ปัญหา พฤติกรรมนักเรียนกับทางโรงเรียนเช่น ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท เป็นต้น และการ

สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองและชุมชนให้
ความสำคัญกับการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับวิชาการเพ่ือให้ ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความ

พร้อมท้ังทางด้านฐานความรู้คุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัว ให้กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกาญจนา ศรีวรพงษ์ (2549) พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้มีการติดต่อระหว่าง

บ้านกับโรงเรียนโดยให้ จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับตัวนักเรียนและการพัฒนาโรงเรียน และยัง

สอดคล้องกับ แนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2533: 24-25) กล่าวว่า ส่ือการเรียนการสอนเป็นตัวกลางและ 

เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ มองเห็นภาพชัดเจนข้ึนซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียนของนักเรียนและโรงเรียน จากผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองและชุมชนให้ ความสนใจกับงาน

กิจการนักเรียนและงานวิชาการ เพราะถือว่าเป็นตัวบ่งช้ีท่ีแสดงถึงคุณภาพของ นักเรียนและคุณภาพของ

การศึกษา จึงควรอย่างย่ิงท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 

1.5 ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารเร่ืองราวและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ทุกฝ่ายสนับสนุนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 

อีกท้ังโรงเรียนให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการตัดสินใจ

บริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือนำไปสู่ทิศทาง เป้าหมายท่ีต้องการคือ คุณภาพของผู้เรียนเป็น

สำคัญ ท้ังน้ีเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวได้เข้ามาร่วม แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติและร่วมเป็น

เจ้าของในการพัฒนาสถานศึกษา แต่ในทางปฏิบัติ ภาพท่ีแท้จริงของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเครือข่าย
ท่ีปฏิบัติจริงและ คาดหวังมีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพร สุวรรณศรีนนท์ (2549: 

105) พบว่า ผู้ปกครองเครือข่ายท่ีมีอายุและอาชีพต่างกันมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่างกัน 

อาจเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างรัดตัวในปัจจุบัน ทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมใน

การเสริมสร้างพัฒนาการของลูก อีกท้ัง ผู้ปกครองต้องทำงานนอกบ้านทำให้ไม่มีเวลาเข้ากิจกรรมกับทาง
โรงเรียน 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานโรงเรียนด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล)  

ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
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เขต 1 เม่ือจำแนกตามประเภทโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาพบว่า ครูท่ีสอนในโรงเรียน

ขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะครูท่ีสอนในโรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสมีบทบาทในการสอนอาจจะยังขาด
ความชัดเจนในการบริหารงาน การเข้าร่วมประชุมของแต่ละกลุ่มโรงเรียนอาจเกิดความขัดแย้งในบางเร่ือง

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล พฤกษ์ประมูล (2554: 89) ได้ศึกษาเก่ียวบทบาทของผู้บริหารในการ

พัฒนาครูและบุคลากรผลการศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาในด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากร

และด้านกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เห็นว่า มีการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 2 ด้าน เม่ือพิจารณา
บทบาทของผู้บริหารตามความเห็นผู้บริหารพบว่า ส่วนมากจะอยู่ในระดับมากท้ัง 2 ด้านส่วนบทบาทของ

ผู้บริหารตามความเห็นของคณาจารย์ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 2 ด้านการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผู้บริหารและคณาจารย์เก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร ด้านกระบวนการพัฒนา
บุคลากรและด้านกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร พบว่าท้ัง 2 ด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่ม

เครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผู้ วิจัย 

มีข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสำหรับการทำวิจัยในคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1.1 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย เสนอะแนะและร่วมด้วยช่วยกันเพ่ือวางแผนและกำหนดวิธีการ

พัฒนาเพ่ิมเติม ควรมีการจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและมี

แนวทางในการแก้ไขอย่างไรได้ถูกต้อง 
1.2 หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ สามารถนำผลการวิจัยน้ีไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ 

เพ่ือจัดกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเครือข่าย

อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมย่ิงข้ึน 

2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการบริหารงานด้วยนวัตกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือนำไป

พัฒนาให้รูปแบบการบริหารมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

The Relationship Between School-Based Administration and System 

Educational Quality Assurance of School in The United Campus 8, Under 

The Office of Secondary Educational Service Area 33 
 

สุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล 

Supattra Unyaphatariyakool 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

Educational Administration, Faculty of Education Bangkokthonburi University 

e-mail: bananataja@gmail.com 

Received: May, 16 2020 

Revised: June, 10 2020 

Accepted: June, 25 2020 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 2) เพ่ือศึกษาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรประกอบด้วย ข้าราชการครูในโรงเรียนในสหวิทยา

เขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 493 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย จำนวน 220 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อยู่ในระดับมาก 2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อยู่ในระดับมาก  

3) การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อยู่ในระดับสูง 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คำสำคัญ: การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was 1) to study the level of administration by using school 

as the base, using schools in the United Campus 8, Secondary Educational Service Area Office 

33  2) to study the educational quality assurance system of the United School Campus 8, under 

the Office of Secondary Educational Service Area 33 3) to study the relationship between 

administration the efficiency of the educational quality assurance system of the United Campus 

8 School under the Office of Secondary Education Service Area 33. This research is survey 

research. The population consisted of 493 teachers in the United Campus 8 under the Office of 

Educational Service Area 33, and the sample group consisted of 220 simple random sampling 

methods. The instrument used in the research was questionnaire about educational 

administration using schools as a base and efficiency.  Quality assurance system the matrices 

used to analyze the data percentage, arithmetic mean, standard deviation and the inferential 

statistics using the Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The results of the research showed that: 1) School-based educational administration of 

schools teachers in the United Campus 8 under the Office of Educational Service Area 33 is at a 

high level. 2) Educational quality assurance system of schools teachers in the United Campus 8 

under the Office of Educational Service Area 33 is at a high level. 3) School-based education 

administration correlates with the educational quality assurance system of schools in teachers 

in the United Campus 8 under the Office of Educational Service Area 33 is at a high level 

Overall, there is a positive relationship. Statistical significance at the level of .01 

 

Keywords: School-based education administration, Educational quality assurance system 

 

บทนำ 

การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ำและระบบการให้บริการประชาชนยังไม่ได้

มาตรฐานสากลเม่ือเทียบกับต่างประเทศ สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวด่ิง รวม

ศูนย์การบริหารงานไว้ท่ีส่วนกลาง มีระเบียบและข้ันตอนมาก ขาดความยืดหยุ่น ล่าช้า ไม่คล่องตัว  
ไม่ประหยัด และไม่สามารถบริหารงานอย่างครอบคลุมมีการบูรณาการในลักษณะแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก  

ซ่ึงต้องเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจผ่านเทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือส่ือสารท่ีเน้นความรวดเร็วและประสิทธิภาพให้มากข้ึน ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ส่ือสาร ได้อำนวยความสะดวกให้คนในสังคมสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและหลากหลายมากข้ึน ทำให้
ประชาชนมีความคาดหวังท่ีจะได้รับการบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางท่ีมีความหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังน้ี สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
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Development: IMD) รายงานว่าในปี 2558 ประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ท่ีอันดับ 27 ของโลก และเป็นอันดับ

สามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ท่ีระบุไว้ว่า  

“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือการ

ประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 24) และมาตรา 49 ระบุไว้ว่า “ให้มีการประเมินคุณภาพภานอกของ

สถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปี นับต้ังแต่การประเมินคร้ังสุดท้าย และเสนอผลการ

ประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน” (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาทุกแห่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ท่ีจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยตรง โดยท่ีสถานศึกษาได้ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอยู่

ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ผู้เรียนท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา

ความรู้ ข้อมูลหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทำให้ผู้เรียนได้รับบริการทาง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2544: 4) 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ท่ีกำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และต้องมีการดำเนินงาน  

8 ประการ โดยเร่ิมต้นต้ังแต่ 1) กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดำเนินงานตาม

แผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมิน คุณภาพภายใน 7) จัดทำรายงานประจำปีเสนอ
บุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวัฒนธรรม 

ขององค์กรท่ีย่ังยืน  

นอกจากน้ี ความสำเร็จขององค์การหรือสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(Results-Based Management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลล้วนแต่ข้ึนอยู่กับภูมิปัญญา ความคิดความ
อ่าน และแนวปฏิบัติท่ีสร้างสรรค์ของผู้นำขององค์การ การบริหารโดยใช้หลักการการบริหารการศึกษาโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ สำหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เป็นกลยุทธ์ท่ีสำคัญท่ีจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความมุ่งม่ัน ผูกพัน และความรับผิดชอบในอำนาจ
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หน้าท่ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคน ซ่ึงจะต้องมีการปฏิรูประบบการบริหาร 

และการจัดการ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจัยต่าง ๆ เม่ือประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยได้

กำหนดสาระเก่ียวกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การดำเนินการให้
เกิดผลตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาเร่ิมเป็นรูปธรรมมากข้ึน เม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ และการใช้ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 

และชุมชนมากท่ีสุด 
ท้ังน้ีการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษามีผลต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยท่ีผู้บริหารต้องเรียนรู้ เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2. เพ่ือศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิภาพ

ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปร 1 

 

 

 

 

     

 

 

 

ตัวแปร 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7. จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง 
 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

1. หลักการกระจายอำนาจ 

2. หลักการมีส่วนร่วม 
3. หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาให้ประชาชน 

4. หลักการบริหารตนเอง  

5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล  
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การดำเนินการวิจัย 

วิธีการดำเนินงานวิจัยมี 5 ข้ันตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 493 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 220 คน โดยคำนวณหาขนาดตัวอย่างโดย
ใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ใช้สูตรการคำนวณ จากน้ันทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงเรียน 

2. เคร่ืองมือและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 4 ข้อ  

เป็นคำถามเก่ียวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตำแหน่งหน้าท่ี 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสหวิทยา

เขต 8 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผู้วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือมาจาก กรกมล  

เพ่ิมผล จากการวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

ของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี (กรกมล เพ่ิมผล, 2554)  

5 ด้าน คือ 1) หลักการกระจายอำนาจ 2) หลักการมีส่วนร่วม 3) หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษา 

ให้ประชาชน 4) หลักการบริหารตนเอง 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีข้อคำถาม จำนวน 35 ข้อ 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และแปลความหมายของคะแนน 
ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ความหมายของคะแนนเฉล่ียของคำตอบ ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545,  

99-100) 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือมาจาก 

มาณพ แจ้งพลอย จากการศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (ภาณพ แจ้งพลอย, 2556) มีจำนวน 32 ข้อ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัย

กำหนดเกณฑ์ความหมายของคะแนนเฉล่ียของคำตอบ ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 99-100)  

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและสร้าง

แบบสอบถามโดยกำหนดเน้ือหา และข้อคำถามให้ครอบคลุมและสอดคล้องกัน เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 
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สารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข แล้วนำ

แบบสอบถาม เสนอผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องจำนวน 3 ท่าน ดังน้ี  

1) นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 การศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน 

2) นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 การศึกษา ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้เช่ียวชาญด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

3) นายจิรภาส ภูลี ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 การศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผล

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้เช่ียวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย  

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) คัดเลือกข้อคำถามท่ีมีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50 - 1.00 โดยทุกข้อคำถามอยู่ระหว่าง 
0.50 - 1.00 แล้วนำมาทดลองใช้ (try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำผลท่ี

ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach, 1990: 169) และนำแบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าความเช่ือม่ันแล้ว นำไป

จัดทำชุดแบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือการวิจัย จากคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ดังน้ี 

ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจัย 

1. ระดับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกโดยรวมและรายด้าน พบว่า ระดับการบริหารงานโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (x'= 4.16, S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านหลักการ

กระจายอำนาจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x'= 4.27, S.D.= 0.53) และด้านหลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาให้

ประชาชน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x'= 4.05, S.D.= 0.63) (โปรดดูตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ 

  โรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

(n=220) 

การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ประเด็น *' S.D. ระดับ 

1. ด้านหลักการกระจายอำนาจ 4.22 0.53 มาก 

2. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.18 0.61 มาก 

3. ด้านหลักการคืนอำนาจ จัดการศึกษาให้ประชาชน 4.05 0.63 มาก 

4. ด้านหลักการบริหารตนเอง 4.15 0.56 มาก 

5. ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 4.18 0.57 มาก 

ภาพรวม 4.16 0.51 มาก 

 

2. ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกโดยรวมและรายด้าน พบว่า ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ

ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (x'= 4.33, S.D.= 0.61) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

(x'= 4.49, S.D.= 0.61) และด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

(x'= 4.37, S.D. =0.64) (โปรดดูตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
   โรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวม 

   และรายด้าน 

(n=220) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ประเด็น *' S.D. ระดับ 

1. ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.40 0.56 มาก 

2. ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.49 0.55 มาก 

3. ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.40 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

(n=220) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็น *' S.D. ระดับ 

4. ด้านดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

   สถาน 
4.40 0.61 มาก 

5. ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.41 0.56 มาก 

6. ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
   การศึกษาของสถานศึกษา 

4.48 0.51 มาก 

7. ด้านจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมิน 

   คุณภาพภายใน 
4.47 0.56 มาก 

8. ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 4.37 0.61 มาก 

ภาพรวม 4.43 0.49 มาก 

 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า 

การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันทุกด้านในเชิงบวก

อยู่ในระดับสูง (rxy= .791) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (โปรดดูตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต 33 
 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X1 .571** .568** .646** .554** .542** .641** .614** .509** .671** 

X2 .607** .622** .608** .565** .608** .604** .611** .536** .687** 

X3 .625** .593** .642** .628** .615** .592** .604** .557** .702** 

X4 .597** .559** .601** .528** .567** .663** .624** .553** .677** 

X5 .660** .590** .630** .629** .586** .666** .636** .534** .712** 

Xtot .702** .673** .717** .667** .671** .724** .708** .617** .791** 
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อภิปรายผล 

1. การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังน้ีด้านหลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วมและหลักการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 ได้นำหลักการบริหารจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีกล่าวถึงการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงคือกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปล่ียนอำนาจหน้าท่ีในการ
ตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการโรงเรียน (School Council หรือ School 

Board) ได้มีอำนาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตัดสินใจท่ี

เก่ียวข้องกับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดยให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542: 2) ซ่ึงสอดคล้องกับฤทัยวรรณ หาญกล้า (2547) ได้ศึกษาการศึกษาการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สุพรรณบุรี พบว่า 1) สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

โดยเรียงลำดับ คือ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการบริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และหลักการกระจายอำนาจ สอดคล้องกับ ปรีชา แก้วกอ (2559) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนใน

โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน เขตภาคเหนือ พบว่า 1) สภาพปัจจุบัน

ของการบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน เขตภาคเหนือ มี

สภาพปัจจุบันในการบริหาร มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก สภาพแวดล้อมภายในภาพรวม มีสภาพปัจจุบันใน
การบริหารมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 2) กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน เขตภาคเหนือ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ระดับมากท่ีสุด 

ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 7 กลยุทธ์ คือ 1) ส่งเสริมการบริหารงานท่ีดีในโรงเรียน 2) ส่งเสริมการระดมทุน 
และทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารงานโรงเรียน 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 5) ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ารับบริการ

ด้านการศึกษาของโรงเรียน 6) ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก และเพ่ิมศักยภาพความรับผิดชอบ  

7) ส่งเสริมหลักการกระจายอำนาจการบริหารงานโรงเรียน สอดคล้องกับ ธงทอง ล้วนเหล่าอังกูร (2554)  

ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พบว่า 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ในภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทุกด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อันดับท่ีหน่ึง คือ ด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมาด้านหลักการบริหาร

จัดการโรงเรียนท่ีดี และด้านหลักการกระจายอำนาจ เป็นอันดับท่ี 2 และ 3 ตามลำดับ สอดคล้องกับ คณิต 

ยวงสุวรรณ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ัน
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พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก โดยมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ  

คือ หลักการบริหารโครงสร้าง การบริหาร องค์ประกอบการบริหาร บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษา และแนวปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียนท่ีบริหารตามรูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาท 

เป็นหลัก สอดคล้องกับ กรกมล เพ่ิมผล (2554) ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ

ครูในโรงเรียนเทศบาล อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม  

การบริหารตนเอง การตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครู
ในโรงเรียนเทศบาล อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ส่ือ

การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก 3) การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง กับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูใน

โรงเรียนเทศบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาลท้ังในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

เรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพของครูในโรงเรียนเทศบาล 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คิดเป็นร้อยละ 72.20 สอดคล้องกับ จุรีพร ดุกหล่ิม (2554) ได้ศึกษา

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM): บทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน
กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ พบว่า 1) ด้านงานวิชาการ ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาท่ี

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลางและมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

2) ด้านงานธุรการและการเงิน ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาท่ีปฏิบัติจริงอยู่ในระดับ
น้อยและมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านงานบุคลากร 

ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาท่ีปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลางและมีความคาดหวังต่อ

การมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้านงานกิจการนักเรียน ผู้ปกครองเครือข่ายมี

ส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาท่ีปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลางและมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 5) ด้านงานอาคารสถานท่ี ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา

ท่ีปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลางและมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

6) ด้านงานประชาสัมพันธ์ และงานสัมพันธ์ชุมชน ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาท่ี

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลางและมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 
7) บทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาท่ีปฏิบัติจริงและท่ีคาดหวังตามขอบข่ายการ

บริหารงานของโรงเรียนแตกต่างกัน 8) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองเครือข่ายด้านเพศ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได้ เขตท่ีพักอาศัยและความสัมพันธ์กับนักเรียน กับบทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการ
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จัดการศึกษาตามขอบข่ายของงานโรงเรียนท่ีปฏิบัติจริงและท่ีคาดหวังไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุและ

อาชีพกับบทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาตามขอบข่ายงานของโรงเรียนท่ีปฏิบัติจริงและ

ท่ีคาดหวังแตกต่างกัน  
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังน้ี ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และด้านจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ท้ังน้ี

เน่ืองจากโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ดำเนินการ

ตามนโยบายการกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ผู้เรียนท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักวิชาความรู้ ข้อมูลหลักฐานท่ีตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทำให้ผู้เรียนได้รับบริการทาง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี

กำหนดไว้ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2544: 4) ซ่ึงสอดคล้องกับ ภาณพ แจ้งพลอย (2556) ได้ศึกษา

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี พบว่า 1) สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2) สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี จำแนกตามสภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ 3) สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรีจำแนกตามขนาด

ของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

เป็นรายคู่พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ มีสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสำคัญและจำเป็นอย่างย่ิงต่อ

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา จะนำมาซ่ึงคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา 

ซ่ึงสอดคล้องกับ นงลักษณ์ โตรุ่ง (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาบางบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอบางบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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สมุทรปราการ เขต 2 มีความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ 

ประสาร แบงเพชร (2548) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี พบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของครู 
ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมท้ัง 6 ข้ันตอนอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยดังน้ี ข้ันการดำเนินงานตามแผน ข้ันการวางแผน ข้ันการเตรียมการ 

ข้ันการจัดทำรายงานประจำปี ข้ันการตรวจสอบและประเมินผล และข้ันการนำผลการประเมินมาปรับปรุง

งาน 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครู ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตามระดับช่วงช้ันท่ี 1-2 และช่วงช้ันท่ี 3-4 ไม่แตกต่างกัน 3) สภาพปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินการ ประกันคุณภาพภายในท่ีพบมากท่ีสุดในแต่ละ

ข้ันเรียงตามลำดับความถ่ี 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหา ในข้ันการจัดทำรายงานประจำปี คือ ขาดข้อมูล
สารสนเทศในการจัดทำรายงานประจำปี แก้ไขโดยการจัดให้มีการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา รองลงมาเป็นปัญหาในข้ันการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน คือ มักเป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร

และครูวิชาการเท่าน้ัน แก้ไขโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงงาน และปัญหาอันดับท่ี 3 เป็นปัญหาในข้ันการวางแผน คือ ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ไขโดยคณะครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรมีการศึกษาและให้โอกาสในการจัดทำโครงสร้างการบริหารโดยให้นักเรียน ชุมชน 

ผู้ปกครอง หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกำหนดกิจกรรม 

และนโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างชัดเจน ท้ังกำหนดข้อตกลงและการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
อย่างอิสระ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางรูปแบบการดำเนินงานและจัดทำระบบการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยนำผลการประเมินการสอนรายบุคคล ผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา แล้วมีการสร้างความเข้าใจผลการประเมินน้ัน จัดทำเป็นสารสนเทศเพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงของการวางแผนการดำเนินการในแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป และเพ่ือวางแนวทางการปรับปรุง

แก้ไขการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการโดยศึกษาหลักการการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานให้มีการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีผลต่อการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองต่อไป 



 61 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

4. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของต้นสังกัดต่อไป 
5. ควรศึกษาสภาพปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแต่

ละด้านว่ามีปัจจัยหรือสาเหตุมาจากอะไร ท่ีทำให้สถานศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพ่ือหาแนวทางใน

การแก้ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอก 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

สถานศึกษาและการจัดการความรู้ของครูจำแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและกลุ่ม

สาระท่ีสอนและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยคร้ังน้ีคือข้าราชการครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 จำนวน 8 โรงเรียน รวม 103 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับหาค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.96 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ 
เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษา 

ท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับ
มาก และระดับปฏิบัติการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้นำการเปล่ียน 

แปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และกลุ่ม
สาระท่ีสอน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน และระดับปฏิบัติในการจัดการความรู้ของครูใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตาม 
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วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือ

จำแนกตามกลุ่มสาระท่ีสอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีสอนในกลุ่ม

สาระเสริมมีระดับปฏิบัติในการจัดการความรู้มากกว่าครูท่ีสอนในกลุ่มสาระหลัก 3) ภาวะผู้นำการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่า

แซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในระดับปานกลาง (r=.53) อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง, การจัดการความรู้ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study and compare transformational 

leadership of school administrators and knowledge management of teachers, by educational 

level, work experience and teaching area and to examine the relationship between 

transformational leadership and knowledge management of teachers in Tha Sae 

Educational Network 2, Chumphon Primary Educational Service Area Office 1. The Sample in 

this research was 103 teachers from 8 schools in Tha Sae Educational Network 2, Chumphon 

Primary Educational Service Area Office 1. The data collection tool was a 5-level rating 

scale questionnaire with confidence level at 0 .96. The statistics used for data analysis 

included percentage, mean, standard deviation, t-test and Pearson product moment 

correlation coefficient. 

The results of this research were as follow: 1) Transformational leadership of 

school administrators in Tha Sae Educational Network 2, Chumphon Primary Educational 

Service Area Office 1, in overall and by each side are at a high level. In addition, knowledge 

management level of teachers in Tha Sae Educational Network 2, Chumphon Primary 

Educational Service Area Office 1, in overall and each side were at high levels. 2) 

Transformational leadership of school administrators measured by teachers in Tha Sae 

Educational Network 2, Chumphon Primary Educational Service Area Office 1, Distinguished 

by educational level, work experience and teaching area, addition, knowledge management 

level of teachers in Tha Sae Educational Network 2, Chumphon Primary Educational 

Service Area Office 1, compared by educational level and work experience were identical 

in overall and each side. However, there was a difference when compared by the aspect 
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of teaching area at .05 significant levels. Furthermore, teachers in supplementary teaching 

area have more knowledge management level than those in main teaching area. 3) 

Transformational leadership of school administrators in Tha Sae Educational Network 2, 

Chumphon Primary Educational Service Area Office 1, is positively related to knowledge 

management of teachers in Tha Sae Educational Network 2, Chumphon Primary 

Educational Service Area Office 1, at intermediate level (r=.53) with statistical significance 

at .01 level. 

 

Keywords: Transformational Leadership, Knowledge Management 

 

บทนำ 

สังคมปัจจุบันอยู่ในยุคเปล่ียนผ่านจากสังคมท่ีให้ความสำคัญกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสังคมท่ีมีสารสนเทศเป็นฐาน มาเป็นสังคมท่ีให้ความสำคัญกับความรู้คือมีความรู้เป็นฐาน 

ท่ีเรียกว่า “สังคมฐานความรู้” น่ันคือ การเปล่ียนกระบวนทัศน์ท่ีเคยมีลักษณะของสารสนเทศคืออำนาจมา

เป็น “ความรู้คืออำนาจ” (อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์, 2550: 1) การจัดการกับการเปล่ียนแปลงของสังคมเช่นน้ีจึง

จำเป็นจะต้องอาศัยจิตสำนึกใหม่ท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางแบบบูรณาการ ต้องจัดการกับปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนโดยรวม การสร้างจิตสำนึกใหม่มิได้แค่สอนให้รู้หรือถ่ายทอดความรู้เท่าน้ัน

แต่ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้หรือการจัดการกับความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือก่อให้เกิด

จิตสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกัน มีเอกภาพในความหลากหลาย จิตสำนึกแห่งการพ่ึงพาอาศัยกันจิตสำนึก

แห่งการเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันไว้วางใจกันจิตสำนึกในการสร้างพลังร่วมของหมู่คณะ (ประมวล ศรีขวัญใจ, 
2550: 1 อ้างอิงใน ธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์, 2548) การศึกษาจึงเป็นกระบวนการทุกอย่างท่ีช่วยพัฒนาหรือ

ปรับปรุงจิตใจ อุปนิสัยและคุณสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของมนุษย์ให้ดีข้ึนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้

อย่างมีความสุขสามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ของประเทศ 

การจัดการความรู้ระดับประเทศท่ีดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่อ ๆ กันมาตามแบบเดิม

หรือถูกต่างประเทศชักจูงหรือสร้างเง่ือนไขให้ทำตาม แต่มนุษย์มีลักษณะพิเศษคือสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตัวเองได้ตลอดเวลา การเรียนรู้และส่ังสมความรู้พัฒนาวิชาการต่าง ๆ ให้ก้าวหน้า ทำให้มีการคิดค้นส่ิง 
ต่าง ๆ ท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติหาคำตอบจากประสบการณ์ธรรมชาติทำให้ทราบความจริง

ต่าง ๆ มากมาย และท่ีสำคัญคือวิชาการท่ีเป็นความรู้เหล่าน้ันมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ความ

สะดวกสบาย การแก้ปัญหาต่าง ๆ ท้ังทางด้านท่ีอาศัยการเดินทาง ยามเจ็บป่วยก็มียารักษาโรคและวิธีการ

รักษาทำให้มนุษย์อยู่ได้และมีสภาพท่ีเหนือกว่าสัตว์ต่าง ๆ ท้ังหลายในโลก ด้วยการท่ีมีความรู้และเก็บส่ังสม
ความรู้จักคิดรู้จักเหตุผล ทำให้การใช้ปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน (ยืน ภู่วรวรรณ, 
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2553) การจัดการความรู้จึงเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อม ๆ กันคือ 

เป้าหมายของงานเป้าหมายการพัฒนาคน และเป้าหมายการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

(ประมวล ศรีขวัญใจ, 2550: 2) เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการประมวลข้อมูลสารสนเทศ 
ความคิดการกระทำตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือ นวัตกรรมและจัดเก็บใน

ลักษณะแหล่งข้อมูลท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ท่ีองค์กรจัดเตรียมไว้เพ่ือนำความรู้ท่ี

มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปัน การถ่ายโอนความรู้และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยู่

จะแพร่กระจายไหลเวียนไปท่ัวท้ังองค์การอย่างสมดุล (วีระพจน์ กิมาคม, 2548) ท้ังยังเป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาผลผลิตพัฒนาครูพัฒนาโรงเรียน พัฒนาชุมชน พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา พัฒนาศาสตร์ด้าน

การเรียนรู้ท่ีต้องทำในแนวราบและการบริหารแบบกระจายอำนาจ เป็นส่ิงสำคัญซ่ึงสร้างสรรค์จากการ

ทำงานทำให้เกิดศาสตร์ด้านการเรียนรู้บริบทของไทย (วิจารณ์ พานิช, 2547: 3) 

ความรู้ในสถานศึกษาทุกแห่งมีอยู่มากมายแต่บางสถานศึกษาไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระบบ จึงทำให้

ความรู้กระจัดกระจายและต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลนาน โดยเฉพาะความรู้ต่าง ๆ ท่ีฝังลึกอยู่ใน 

ตัวคน (Tacit Knowledge) ซ่ึงเป็นทักษะเฉพาะคนท่ีเกิดจากประสบการณ์ค่านิยมและพฤติกรรมการสอน 

ท่ีจะจางหายไปกับผู้เกษียณอายุราชการ การลาออกหรือโอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนทำให้ความรู้ใน
คน ๆ น้ันไม่ได้ถูกเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมงานรุ่นหลังและไม่ก่อให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ส่วน

ความรู้อีกประการหน่ึงคือความรู้ท่ีมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) ความรู้เหล่าน้ี

สามารถเผยแพร่แบ่งปันให้กับผู้ร่วมงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาได้ (ประนอม แมนมาศวิหค, 2553) 

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ประกอบด้วย 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านท่าลานทอง โรงเรียนวัดควนมณี 

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ โรงเรียนวัดวังครก โรงเรียนประชาสันติ และโรงเรียนบ้านละมุ (โรงเรียนวัดวังครก

และโรงเรียนประชาสันติ ไม่มีนักเรียน) มีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา 
และระดับประถมศึกษา โรงเรียนประชานิคม 2 โรงเรียนชุมชนประชานิคม และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 

(บ้านเนินสันติ) มีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีต้ังของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ีความหลากหลายของสภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตท่ีแตกต่างของคนในพ้ืนท่ีการจัดการศึกษาจึงต้องทันสมัย และก้าวทันสภาวการณ์ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นไปตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา และการบริหารงานของผู้บริหารท่ี

จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารบุคลากร ซ่ึงเป็น

ทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุดในทุก ๆ องค์การ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพรเขต 1 เป็นผู้นำท่ีมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาพัฒนางานด้านการบริหารสู่การเป็นผู้บริหาร

สมัยใหม่มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงโดยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นท่ียอมรับนับถือของครูและบุคลากร



 67 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

ในสถานศึกษานอกจากน้ีผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 8 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาครูสอดคล้องกับนโยบายจาก

ทางภาครัฐในการสนับสนุนให้ครูได้มีการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาความรู้เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงจัดให้มี “โครงการพัฒนาข้าราชการครูเครือข่าย

สถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1” มาโดยตลอด  

โดยแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ประสานงานเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันเป็นเครือข่ายในทุกปีความรู้ท่ีนำมา
จัดการอบรมสัมมนา มาจากการสำรวจความสนใจและความต้องการของครูในแต่ละโรงเรียนแล้วนำมา

พิจารณาในภาพรวม เน้นความรู้ท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของครูกำหนดเป็นองค์ความรู้และเชิญวิทยากร

ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมาเป็นผู้ให้การอบรมครูท่ีเข้ารับการอบรมมี
จัดเก็บความรู้เป็นบันทึกรายงานการอบรม หรือบันทึกการสัมมนาและทักษะในการปฏิบัติจริงสามารถ

นำไปใช้ได้อย่างครอบคลุมท้ังงานหลักของตนเอง สถานศึกษาและสามารถร่วมกันทำงานเป็นทีมท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นได้ว่าครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 1 มีการจัดการความรู้ตลอดเวลา ซ่ึงในการดำเนินการจัดการความรู้น้ันครูจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในการจัดการความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บแลกเปล่ียนและนำความรู้ท่ีเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ

ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วการรวบรวมความรู้และจัดเก็บลงในเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาจึงเป็นวิธีท่ีแต่ละสถานศึกษากำลัง
ส่งเสริมให้เป็นระบบ แต่ยังไม่สามารถจัดการความรู้ให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ได้ เน่ืองจากสถานศึกษายังเก็บ

ข้อมูลไว้อย่างกระจัดกระจายท้ังในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในยามท่ีต้องใช้ข้อมูลเพ่ือ

การตัดสินใจหรือดำเนินการงานด่วนจึงต้องใช้เวลานานครูยังไม่นำความรู้ท่ีได้รับจากภายนอกมาปรับใช้ไม่มี
การสะสมความรู้ไว้ให้ครูหรือบุคลากรรุ่นต่อไป ครูบางคนไม่แบ่งปันความรู้ท่ีได้มาจากการเป็นตัวแทนเข้า

รับการอบรม ผู้บริหารยังไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนในการให้ครูท่ีไปอบรมมานำความรู้ท่ีได้มาจัดการความรู้ไว้ใน

ฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์ของสถานศึกษา ทำให้การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนา อาจไม่คุ้มค่า

กับงบประมาณละเวลาท่ีใช้ไป 
จากการติดตามและประเมินผลการประเมินภายนอกรอบท่ีสอง พ.ศ.2549-2553 (คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2553: 91) โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ปรากฏว่ามีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากในสามด้าน คือด้านนักเรียน ด้านครูและด้านผู้บริหาร แต่ใน

รายด้านยังมีส่วนท่ีควรพัฒนาหรือปรับปรุงท่ีได้รับการแนะนำจาก สมศ. คือด้านครูในส่วนของการเผยแพร่
ผลงานและการใช้ระบบสารสนเทศ สาเหตุในภาพรวมเน่ืองจากระบบสารสนเทศยังไม่เอ้ือต่อการจัด

การศึกษาและยังไม่เพียงพอครูยังใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการปฏิบัติงานน้อย ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าควร

ส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมให้ครูมีการสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผลงาน 
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และควรเพ่ิมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและควรเพ่ิมจำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาให้เพียงพอกับ

ภาระงานจำนวนบุคลากรในสถานศึกษา (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2552: 92) 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับ
การจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 1ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้ภาวะผู้นำบริหารจัดการความรู้

โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังเป็นข้อมูลสำหรับครูในการพัฒนาจัดการความรู้ให้มี

ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบมากข้ึนนำไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์การต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารและการจัดการความรู้ของครูในเครือข่าย
สถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงและการจัดการความรู้ของครูในเครือข่าย 

สถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระท่ีสอน 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการจัดการความรู้ของครู 

ในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2

จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จำนวน 8 คน โรงเรียนบ้านท่าลานทอง จำนวน 14 คน 
โรงเรียนวัดควนมณี จำนวน 2 คน โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ จำนวน 27 คน โรงเรียนบ้านละมุ จำนวน 5 คน 

โรงเรียนประชานิคม 2 จำนวน 14 คน โรงเรียนชุมชนประชานิคม จำนวน 24 คน และโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) จำนวน 47 คน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปี

การศึกษา 2562 รวมครูท้ังส้ินจำนวน 141 คน 
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 

จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 103 คน โดยใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของ 

เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 

Sampling) ตามโรงเรียน 8 โรงเรียน แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากรายช่ือครูแต่ละโรงเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
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ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและกลุ่มสาระ 

ท่ีสอนของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ปีการศึกษา 2562 ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เป็นคำถามเก่ียวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระท่ีสอน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ใน 4 ด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาการคำนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

แบ่งเป็น 5 ระดับคือมากท่ีสุดมาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามระดับปฏิบัติในการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 
2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 6 ด้าน คือ 1) การกำหนดความรู้  

2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การแลกเปล่ียนความรู้ 5) การเก็บความรู้ และ 6) การนำ

ความรู้ไปใช้ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ

คือมากท่ีสุดมาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
แบบสอบถามได้โดยผ่านข้ันตอนการวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจาก

ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 ท่าน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: 

IOC) มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเท่ากับ 0.60 - 1.00 หลังจากน้ันนำไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 13 คนเพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของครอนบาค์ ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.96 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

ข้อมูลการวิจัยถึงผู้บริหารในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1จำนวน 8 โรงเรียน 

2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามให้ครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 103 ฉบับโดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปให้ด้วยตนเอง 

3. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยไปรับด้วยตนเอง จากจำนวน 103 ฉบับได้รับแบบสอบถาม

กลับคืน เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท้ังหมดจำนวน 103 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลการวิจัย 

ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีรองลงมามีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปีเป็นส่วนใหญ่รองลงมี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี และทำการสอนในกลุ่มสาระหลักเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาทำ

การสอนในกลุ่มสาระเสริม 

จากผลการวิจัยสรุป ได้ดังน้ี 
1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ การสร้าง
แรงบันดาลใจ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญาและการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ ระดับปฏิบัติการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการ

จัดการความรู้ของครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา น้อย คือการกำหนด
ความรู้การแสวงหาความรู้การนำความรู้ไปใช้การสร้างความรู้การเก็บความรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ 

2. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ

กลุ่มสาระท่ีสอน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันและการจัดการความรู้ของครูในเครือข่าย
สถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันแต่เม่ือจำแนกตามกลุ่ม

สาระท่ีสอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ด้านการกำหนดความรู้และด้านการ
เก็บความรู้ไม่แตกต่างกันส่วนด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการแลกเปล่ียนความรู้และ

ด้านการนำความรู้ไปใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

3. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ของครูใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (Ytot) ในระดับ 

ปานกลาง (r= .53) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการจัดการ

ความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและอภิปรายผลจากข้อมูลค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
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1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1โดยรวมและด้านการมีอิทธิพลอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพก่อนเข้าสู่ตำแหน่งประกอบกับผู้บริหารรุ่นใหม่ในปัจจุบันจะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้

สามารถบริหารให้องค์การมีการเปล่ียนแปลงและทำงานให้สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ความสำเร็จขององค์การไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Results-based Management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ล้วนแต่ข้ึนกับภูมิปัญญา ความคิด อ่าน

และแนวปฏิบัติท่ีสร้างสรรค์ของผู้นำขององค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีพบว่าภาวะผู้นำสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลของงาน และภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ เน่ืองจาก ผู้นำมีความสำคัญ 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 2-3) นอกจากน้ีผู้นำการเปล่ียนแปลงจะทำให้ผู้ตามเช่ือถือยอมรับศรัทธา  

ยกย่องและภักดีและผู้นำยังกระตุ้นให้ผู้ตามทำงานได้มากกว่าปกติผู้นำสามารถเปล่ียนสถานะของปัจเจก

บุคคลและองค์การไปสู่ความสำเร็จ (Bass. 1985: 51-52 อ้างอิงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2553) ผู้บริหารจึง

ต้องสร้างภาวะผู้นำท่ีเข้มแข็งในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารท่ีมีความ
เป็นผู้นำหรือใช้ภาวะผู้นำได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามหน้าท่ีและบทบาทของผู้บริหารท่ีดีจะส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการดำเนินงานภายในสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนเพราะจะมีความสามารถในการใช้อิทธิพล

โน้มน้าว จูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ตระหนักถึงความเป็นส่วนหน่ึงในความสำเร็จของ

งานเกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ผู้นำหรือผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงสามารถทำให้ประสิทธิผลขององค์การสูงข้ึนแม้ว่า

สภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ เพียงใด (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2553) สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ขวัญชัย จะเกรง (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงช้ันท่ี 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สมุทรสงครามพบว่าภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงช้ันท่ี 3-4 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ 

ณัชญานุช สุดชาดี (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรแกนกลางกากรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัด

ขอนแก่นพบว่าผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัดขอนแก่นมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงใน

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมและด้านการกำหนดความรู้ด้านการ
แสวงหาความรู้ด้านการสร้างความรู้ด้านการแลกเปล่ียนความรู้ด้านการเก็บความรู้ ด้านการนำความรู้ไปใช้

อยู่ในระดับมากท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูป 

(Education reform) ซ่ึงเป็นความพยายามท่ีจะทำให้โรงเรียนสร้างผลลัพธ์ท่ีดีให้แก่สังคมเพ่ือให้โรงเรียน
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พัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการท่ีดีท้ังด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ซ่ึงในอีกแง่หน่ึงก็เพ่ือให้

นักเรียนเป็นคนท่ี “ดีเก่งและมีความสุข” ประกอบกับความพร้อมของโรงเรียนท่ีได้รับงบประมาณในการ

พัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาในด้านความรู้เช่นการศึกษาต่อศึกษาดูงาน ทำให้ครู
ได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึนสามารถนำมาปฏิบัติเพ่ือจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอน ดังน้ันจึงทำให้ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์ ลาจันทึก (2548: 6-8) ได้วิจัยเร่ืองการ

จัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 พบว่า การ

จัดการความรู้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” และงานวิจัยของ ขนิษฐา อุ่นวิเศษ (2550: 5-6) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระท่ีสอน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ท่ีเข้าสู่

ตำแหน่งได้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ทำให้ผู้บริหารมีการปรับภาวะผู้นำในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการบริหารให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษารวมท้ังความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่

ความทันสมัยของเทคโนโลยีรวมถึงกระแสข้อมูลข่าวสารทันสมัยทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีโอกาสรับรู้

และศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาสร้างความรู้ความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคการในสถานการณ์เฉพาะ
หน้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเกิดข้ึนตลอดเวลา มีความรับผิดชอบสามารถเลือกใช้หลักการบริหารได้

เหมาะสมกับคน เหมาะสมกับงาน และเหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ความ

คิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระท่ีสอนต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับเพ็ญจันทร์ เอ่ียวสานุรักษ์ (2546: 5-6) 

พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ท่ีมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าและวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ำกว่า โดยรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกันและการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่

แตกต่างกันท้ังน้ีเป็นเพราะการจัดการความรู้เป็นเร่ืองใหม่ (KM) ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญเป็น

กระบวนการท่ีนำความรู้ท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการจัดการ

ความรู้ได้แก่การกำหนดความรู้การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้การแลกเปล่ียนความรู้การจัดเก็บความรู้
และการนำความรู้ไปใช้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ความคิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระท่ีสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่าง

กันสอดคล้องกับ ศิรินทิพย์ ป้อมบุบผา (2543) พบว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีพฤติกรรม 
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ผู้นำไม่แตกต่างกันแต่เม่ือจำแนกตามกลุ่มสาระท่ีสอน โดยรวมแตกต่างกันท้ังน้ีอาจเป็นเพราะแนวคิดจาก

การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงประกอบด้วย องค์ความรู้

ทักษะกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่มดังน้ี
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ  

การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ (สิริกัญญา พรหมวิมานรัตน์, 2551 : 44) ทำให้ครูท่ี

สอนในแต่ละกลุ่มสาระมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเน่ืองจากแต่ละคนก็เรียนมาตามสาขาท่ีตนถนัดทำให้มี

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 
3. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ของครูใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (Ytot) ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์์ (r) เท่ากับ .53 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ี เน่ืองมาก

จากผลการศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1มีระดับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับมาก จึงส่งผลถึงจัดการ

ความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ณัชญานุช สุดชาดี (2553: 6-8) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัดขอนแก่นพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัดขอนแก่นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัด

ขอนแก่นในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และวิลเล่ียมสเทียร์และเทอร์บอร์ก (William 

Steers, & Terborg, 1995: 319-333) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง
ของผู้นำของโรงเรียนในโรงเรียน 89 แห่ง ในประเทศสิงคโปร์พบว่ารูปแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การพฤติกรรมกลุ่มและกัฟฟี (Cuffe, 1997: 4606-A) ได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของครูใหญ่ท่ีมีวิสัยทัศน์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า ครูใหญ่ท่ีมีวิสัยทัศน์ทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศองค์การท่ีดีกว่า สร้างความภักดีต่อ
ครูใหญ่ มากกว่าและสร้างความผูกพันต่อองค์การได้มากกว่าและพบว่าโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กกว่าก่อให้เกิด 

การส่ือสารด้านวิสัยทัศน์ท่ีดีกว่า 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1.1 จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จากข้อค้นพบของการวิจัยพบว่า 

1.1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในทุก

สถานการณ์มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารได้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงรุกในด้านการ
ควบคุมอารมณ์ให้ได้ในทุกสถานการณ์สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการกับความเครียดท่ีเกิดจากปัญหาท่ี

เกิดข้ึน ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉล่ียน้อยกว่า

ค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารได้พัฒนาพฤติกรรมเชิงรุกในด้านการ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้น
การส่ือสารเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ความจำเป็นความต้องการ ความกังวล ศึกษาความสามารถของครูแต่ละ

คนแล้วส่งเสริมครูได้มีโอกาสใช้ความสามารถพิเศษของตนเอง สร้างบรรยากาศให้ครูรู้สึกว่าได้รับการ

สนับสนุนมากกว่าการถูกตรวจสอบ ผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า 

มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีคอยส่ือสารกับครูแบบเดินดูโดยรอบ 
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล ทำให้ครูรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำคัญคอยสร้างบรรยากาศของ

การให้ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำการให้การสนับสนุนผลักดันให้รับผิดชอบงานท่ีครูสนใจ และสามารถทำ

ได้ตามความถนัด 

1.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารให้ขวัญและกำลังใจแก่ครูในการทำงาน  
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารพยายามแสดงให้ครูเห็นว่าผู้บริหารมุ่งบริหารงานอย่าง

เต็มความสามารถโดย ตระหนักว่าผลสำเร็จทุกอย่างมาจากความมุ่งม่ันปฏิบัติงานของครูและให้กำลังใจใน

การปฏิบัติงานและเม่ือเกิดปัญหาว่าจะร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาจนสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน และสร้าง
เจตคติในทางบวกโดยให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบแก่ครูท่ีมีผลงานดีเด่นและขยัน

ทำงาน 

1.1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารให้กำลังใจครูในการคิดหาทางแก้ปัญหา 

การทำงานผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันผู้บริหารควรพยายามสร้างบรรยากาศท่ีโดยใช้คำพูดท่ี
พยายามสร้างชัยชนะในเวลาส้ัน ๆ เพ่ือเป็นกำลังใจแก่ครูให้ครูรับรู้ถึงความสำเร็จในแต่ละข้ันตอน ครูจะได้

มีกำลังใจท่ีจะแก้ปัญหาและก้าวต่อไปยังอีกข้ันหน่ึงอย่างมีหวังและสามารถแนะนำให้ครูรู้สึกว่าข้ันตอน 

ต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารแนะนำให้น้ันสามารถปฏิบัติได้และไม่ใช่เร่ืองยาก ผู้บริหารให้ความรู้แก่ครูเก่ียวกับวิธี

ปฏิบัติงานและวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือให้ครูสามารถคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉล่ียน้อย
กว่าค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันผู้บริหารควรพยายามการกระตุ้นให้ครูเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนทำให้ครูต้องการหา

แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีใหม่ ๆ ผู้บริหารคอยส่งเสริมให้ครูได้คิดวิเคราะห์แสดงเหตุผลต่าง ๆ และสร้าง

ความม่ันใจให้แก่ครู โดยสนับสนุนให้มีทีมงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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1.1.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูแต่ละคนโดยคำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคล ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันผู้บริหารควรเอาใจครูมุ่งเน้นเป็น

รายบุคคล สนใจ เข้าใจและ ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้กำลังใจ เป็นท่ีปรึกษาให้ผู้ร่วมงานได้
พัฒนาศักยภาพของ ตนเองให้สูงข้ึนตามความต้องการอย่างเท่าเทียมกัน ผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใส่ครู

เป็นรายบุคคลทำให้ครูรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำคัญ ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวม 

ดังน้ันผู้บริหารควรช่วยเหลือ รับฟังปัญหาท่ีครูต้องพบในการทำงานเสนอแนะแนวทางท่ีครูม่ันใจว่าจะ

สามารถทำได้อย่างแน่นอน และเป็นผู้สอน งานแก่ครูเม่ือครูต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  
ด้วยบรรยากาศท่ีเป็นกันเองทำให้ครูมีข้อมูลในการตัดสินใจท่ีดีข้ึนสามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ได้อย่างม่ันใจ 

1.2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จากข้อค้นพบของการวิจัยพบว่า 

1.2.1 ด้านการกำหนดความรู้ ครูสามารถจำแนกได้ว่าความรู้ใดต้องเรียนรู้มีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุดดังน้ันควรกำหนดเป็นนโยบายท่ีมีเป้าหมายท่ีชัดเจนให้ครูได้เข้าใจตรงกันและรับรู้ร่วมกันเก่ียวกับ

ความรู้ท่ีครูต้องเรียนรู้ระบุขอบข่ายของความรู้ท่ีครูต้องได้ใช้สำรวจความต้องการในการเรียนรู้ของครู
ผู้บริหารส่งเสริมให้จัดทีมผู้ชำนาญการหรือครูแกนนำเพ่ือคอยช่วยพิจารณา แนะนำและช่วยเหลือครูในการ

วิเคราะห์รวบรวมความรู้เรียงลำดับความสำคัญของความรู้เรียงตามลำดับท่ีต้องนำมาใช้ครูสามารถจำแนก

ได้ว่าความรู้ใดท่ีต้องเรียนรู้มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันควรจัดกิจกรรมให้ครูได้มีการปรึกษาหารือ

ประชุมหรือจัดอบรมสัมมนาเพ่ือให้ครูได้ร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้เรียนรู้แล้วจำแนกไว้เป็น
เป็นหมวดหมู่ท่ีสำคัญจำเป็นและต้องได้ใช้ในการปฏิบัติงานในสภาพจริง 

1.2.2 ด้านการแสวงหาความรู้ ครูมีการกล่ันกรองความรู้ท่ีแสวงหามา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด

ดังน้ันครูควรมีการทบทวนเป้าหมายในการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้เดิมมาพิจารณากับความรู้ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ว่าสามารถแก้ไขปัญหาและทำให้งานประสบความสำเร็จเพียงใดครูควรปรึกษา 

และร่วม แสดงความคิดเห็นกับครูคนอ่ืน ๆ ในส่วนของงานท่ีรับผิดชอบร่วมกันหรือสอนในกลุ่มสาระ

เดียวกัน เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ มาแก้ไขปัญหาเก่า ๆ แล้วพัฒนาให้ได้แนวทางใหม่ ๆ ในการการปฏิบัติงาน

ได้ ประสบความสำเร็จมากกว่าและรวดเร็วกว่าเดิมปรึกษาผู้เช่ียวชาญเฉพาะแล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของงาน ครูสามารถสืบค้นความรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันครู

ควรเห็นความสำคัญของการใช้ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวในการค้นคว้าหาความรู้และสืบค้น

ข้อมูลหรือข่าวสารท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและเคร่ืองมือ

เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีว่าพยายามใฝรู่้ทดลองและฝึกฝนการการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แล้วเลือก
ช่องทางท่ีสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานลง และสามารถใช้ได้ในสภาพจริง 

1.2.3 ด้านการสร้างความรู้ ครูมีการใช้เคร่ืองมือส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศใน

การสร้างความรู้ข้ึนมาใหม่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันควรส่งเสริมให้ครูได้เข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
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สารสนเทศได้ สะดวกข้ึนโดยการจัดเวลาในการสืบค้นให้แก่ครูอาจจะเป็นเวลาหลังเลิกเรียนหรือจัดเป็น

ชมรม อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือครูจัดอบรมเพ่ือฝึกประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานของ

ตนเอง และจัดอบรมเฉพาะกลุ่มย่อยท่ีสนใจ จะทำให้ครูมีความม่ันใจในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สร้างสรรค์
ผลงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ดีย่ิงข้ึน 

1.2.4 ด้านการแลกเปล่ียนความรู้ ครูนำความรู้ท่ีสร้างข้ึนออกมาเผยแพร่และแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับบุคคลภายนอก สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันควรส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคท่ีหลากหลายใน

การนำเสนอผลงาน ครูใช้การนำเสนอด้วยวาจาโดยการสนทนา การเล่าเร่ือง การเล่าประสบการณ์การ
ปรึกษา ครูปรับการนำเสนอแบบส่ือส่ิงพิมพ์ให้น่าสนใจมากข้ึนใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตโดยส่งผ่ายบุคคลท้ังท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องและเปิดให้บุคคลภายนอกท่ีสนใจได้มีโอกาสศึกษา

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปล่ียนความรู้มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า
ค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันครูควรมีการประชาสัมพันธ์หรือประกาศให้ครูคนอ่ืน ๆ ได้ทราบถึงแหล่งข้อมูลท่ีสำคัญ

และจำเป็นครูเห็นความสำคัญเปิดรับส่ือต่าง ๆ ให้มากข้ึนคำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับโดยเฉพาะส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำคัญในปัจจุบันคือฐานข้อมูลซ่ึงในแต่ละสถานศึกษาได้ดำเนินการให้มีระบบท่ีชัดเจนข้ึนครู

สามารถเข้าถึงได้สะดวกข้ึนและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบได้โดยตรง และปรับให้เป็นปัจจุบัน 
1.2.5 ด้านการเก็บความรู้ ครูจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว  

มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังน้ันครูควรต้ังเป้าหมายในการจัดเก็บความรู้ให้ชัดเจนแล้วเลือกช่องทางท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะของความรู้และความสามารถของตนเอง แล้วจัดเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลท่ีสามารถนำมาใช้ได้อย่าง

รวดเร็วอาจจะเป็นเอกสาร หนังสือคู่มืองานวิจัยท่ีครูได้จัดทำข้ึนแล้วรวบรวมไว้ในห้องสมุด จัดเก็บตาม
ระบบพ้ืนฐานไว้ในสถานศึกษา ครูมีการจัดเก็บความรู้ท่ีสร้างข้ึนหรือได้มาไว้ในฐานข้อมูลมีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 

ค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมจัดเก็บความรู้มีติดประกาศ วิธีการหรือ

ลำดับข้ันตอนการเข้ามาเป็นสมาชิกทำให้ครูรู้สึกว่าการดำเนินการจัดเก็บความรู้ไว้ในฐานข้อมูลไม่ใช่ 
เร่ืองยาก สำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการจัดเก็บความรู้ในระบบฐานข้อมูลแก่ครูจะ

ทำให้ครูสามารถจัดเก็บความรู้ไว้ในฐานข้อมูลได้จริง 

1.2.6 ด้านการนำความรู้ไปใช้ ครูนำความรู้ท่ีจัดเก็บมาใช้ได้ทันเวลา มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับ

น้อยท่ีสุดดังน้ันครูควรเป็นผู้ท่ีต่ืนตัวและกระตือรือร้นในการเรียนรู้วิธีการ หรือปรับเปล่ียนกลวิธีในการนำ
ความรู้ท่ีจัดเก็บไว้ ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้อย่างสม่ำเสมอและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมและรวดเร็วท่ีสุดจะ

ช่วยลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานได้มาก นอกจากน้ีการศึกษาข้อมูลท่ีเก็บไว้ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรมี

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจึงควรส่งเสริมให้ครูมีกิจกรรมรักการอ่านควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการสืบค้น 

การใช้ข้อมูลในแหล่งข้อมูลมูลต่าง ๆ ทำให้ครูมีข้อมูลทันสมัยและสามารถปรับแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันได้อย่างไม่ยุ่งยาก ส่วนการนำความรู้ท่ีไม่สามารถบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมาใช้ไห้ทันเวลาน้ันครู

ต้องฝึกประสบการณ์ทดลอง และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงสมควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษาในเครือข่ายอ่ืน ๆ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1และเป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสต่อไป 

2.2 การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาตัวแปรวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและกลุ่มสาระ 

ท่ีสอน จึงควรจะมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ว่าส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับ
การจัดการความรู้ของครูหรือไม่เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา และ

พัฒนาการบริหารจัดการความรู้ในโอกาสต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2) ศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8  

ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และ 3) ศึกษาปัจจัยทางการบริหาร
จัดการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสห

วิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

จำนวนท้ังส้ิน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ท่ีมีค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .845 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

(x') ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในสหวิทยาเขต 8  มีการปฏิบัติโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปน้อย ได้ดังน้ี ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการส่งต่อ ด้านการคัด

กรองนักเรียน และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 2) การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 มีการปฏิบัติโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา การทำงานเป็นทีม 

และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ 3) ปัจจัยการบริหารจัดการท้ัง 3 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำของ
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ผู้บริหาร การทำงานเป็นทีม และการนิเทศ ติดตามและประมินผลสามารถทำนายหรือส่งผลต่อการ

ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมได้ร้อยละ 43.9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปสมการคะแนนมาตรฐานสำหรับทำนายได้ คือ #$%=0.469(Zx1)+0.326(Zx2)+ 

0.257(Zx3) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to 1) Study the operation of the student 

support system of the secondary schools in united campus 8, Srinakorn-Atja, under the 

office of secondary educational service area 33. 2) Study the management of student 

support systems of secondary schools in the united campus 8, Srinakorn-Atja will be 

under the office of secondary educational service area 33 and (3) Study management 

factors affecting the student support system of secondary schools in the united campus 8, 

Srinakorn-Atja under the office of secondary educational service area 33. The sample 

consisted of teachers in secondary schools in the united campus 8, Srinakorn-Atja under 

the office of secondary educational service area 33, totaling 217 people. The instrument 

used in the research was a questionnaire with 5 rating scales with confidence level equal 

to .845. Data were analyzed by frequency, percentage, mean (x'), standard deviation (S.D.) 

and multiple regression analysis. 

The results of the research revealed that 1) the operation of the student support 

system of the secondary schools in the united campus 8 had the overall practice and all 

aspects were at a high level. By sorting the mean from high to low, it included knowing 

each student individually, student promotion, forwarding screening for students, and the 

prevention and problem solving of students. 2) The management of the student support 

system of secondary schools in the united campus 8 was at a high level of overall and in 

every aspect. In order of mean from highest to lowest, it was namely leadership of school 

administrators, teamwork, supervision and follow up and evaluation, and (3) The 3 management 

factors which are management leadership teamwork and supervision, monitoring, and 

evaluation can predict or affect the overall operation of the student support system by 43.9 

percent. Statistical significance at the level of .01 the relationships can be written in the form of 

standard scores for predictions:  #$% = 0.469(Zx1) +0.326(Zx2) +0.257(Zx3) 
 

Keywords: Factors, Management, Student Support System 

 คำสำคัญ: ปัจจัยส่งผล, การบริหารจัดการ, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 วรรคหน่ึง “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุก

คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
มาตรา 54 วรรคสอง “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค

หน่ึง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย” และมาตรา 258 จ 

ด้านการศึกษา “(1) ให้สามารถเร่ิมดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตา
มาตรา 54 วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 (4) ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา เพ่ือพัฒนาเด็กพิการ เด็กท่ีมีข้อจำกัดทางการเรียนรู้ และเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถประกอบอาชีพ

และดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2560) การพัฒนา

เยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพและเป็นผู้นำท่ีแข็งแกร่งในสังคมเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีอาศัยเวลาในการ
ฝึกฝนและหล่อหลอมลักษณะชีวิตพ้ืนฐานให้อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง ระบการศึกษาท่ีเน้นการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้และฝึกฝนให้เยาวชนเป็นผู้ท่ีมี

ความรู้และมีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีศักยภาพในการเป็นผู้นำท่ีเสริมสร้างความม่ันคง

แข็งแกร่งให้กับประเทศชาติในอนาคต 
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 1) การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 

2) คัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขนักเรียน และ 

5) การส่งต่อนักเรียน จากผลการประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ประจำปีการศึกษา 2560 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33) พบว่า การบริหารจัดการ

ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ ไม่มีรูปแบบการดำเนินการท่ีชัดเจน ทำให้การ

ประสานงานไม่คล่องตัว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทำวิจัยเพ่ือศึกษาว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา  
การทำงานเป็นทีม และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบ

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 มากน้อยเพียงใด โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศท่ีให้แนวทางการ

ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกิดสัมฤทธ์ิผลต่อเยาวชนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 10 ตัวบ่งช้ี ท่ี  106 

ว่า “สถานศึกษาต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน” 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียมัธยมศึกษาในสหวิทยา

เขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยา

เขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตัวแปรตาม 

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ใน 5 ด้าน คือ  

1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  

2) การคัดกรองนักเรียน 

3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ  

5) การส่งต่อ 

 

 

  

ปัจจัยการบริหารจัดการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนใน 3 ปัจจัย ได้แก่  
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

2. การทำงานเป็นทีม และ  

3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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การดำเนินการวิจัย 

วิธีดำเนินการวิจัยมี 7 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาองค์ความรู้ในเร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนนักเรียน  

2) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยา 
เขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 3) พัฒนากรอบแนวคิดปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 4) สอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับกรอบ

แนวคิดของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น 
5) ยกร่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียน 6) ตรวจสอบและรับรอง ปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ และ 7) ปรับปรุงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

บริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนให้มีความสมบูรณ์และสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ การนำปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียน ด้วยแบบสนทนากลุ่ม 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x'= 3.94)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (x'= 3.97) ด้านการส่งเสริมนักเรียน (x'= 3.97)  

ด้านการส่งต่อ (x'= 3.96) ด้านการคัดกรองนักเรียน (x'= 3.95) และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ

นักเรียน (x'= 3.87) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมและรายด้าน 
 

การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับการบริหารจัดการ 

x' S.D. ระดับ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.97 0.42 มาก 

2. การคัดกรองนักเรียน 3.95 0.96 มาก 
3. การส่งเสริมนักเรียน 3.97 0.97 มาก 

4. การป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน 3.87 1.01 มาก 

5. การส่งต่อ 3.96 1.10 มาก 

รวม 3.94 0.75 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 33 โดยรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x'= 4.30)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไป

น้อย ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (x'= 4.57) ด้านการทำงานเป็นทีม (x'= 4.21) และด้านการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล (x'= 4.11) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการบริหารจัดการ  

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยา เขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัด   

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โดยรวมและรายด้าน 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับท่ีคาดว่าจะส่งผล 

x' S.D. ระดับ 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 4.57 0.86 มาก 

2. การทำงานเป็นทีม 4.21 0.65 มาก 
3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 4.11 0.80 มาก 

รวม 4.30 0.56 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนคร-อัจจะ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โดยรวม พบว่า ปัจจัยทางการบริหารจัดการท้ัง 3 ตัว (X1, X2, X3) 

สามารถทำนายหรือส่งผลต่อการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมได้ร้อยละ 43.9  

(R2 =.439) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

น่ันคือภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา (X1) การทำงานเป็นทีม (X2) และการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล (X3) สามารถทำนายหรือส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวม  

ได้ร้อยละ 43.9 (R2 = .439) ซ่ึงสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปสมการคะแนนมาตรฐานสำหรับทำนายได้ 

คือ #$% = 0.469(Zx1)+0.326(Zx2)+0.257(Zx3) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ 

 นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โดยรวม 
 

ตัวแปร B t sig 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา .544* 9.500 .000 

การทำงานเป็นทีม .506* 8.607 .000 

การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล .383* 6.085 .000 

R2 .439 

F 168.004 

Sig. .000 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33” มีประเด็นท่ีนำมา
อภิปราย ดังน้ี 

1. ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 มีการปฏิบัติโดยรวม

ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่าง
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ท้ังน้ี 

เป็นเพราะว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นกระบวนการแรกและมีความสำคัญด้วยความแตกต่างของ

นักเรียนแต่ละคนท่ีมีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลาย
รูปแบบท้ังด้านบวกและด้านลบ ดังน้ันการรู้ข้อมูลท่ีจำเป็นเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเป็นส่ิงสำคัญ ท่ีจะช่วยให้

ครูท่ีปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียน เป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทาง ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่

การใช้ความรู้หรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซ่ึงจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการ
ช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยท่ีสุด ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของแดน ศรีชนะวัฒน์ (2558: 

บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชิงเทรา 

เขต 1 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ ผู้ปฏิบั ติหน้าท่ี เป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงาน และครูประจำช้ันหรือครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 205 คน ซ่ึงได้มาจาก

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าท่ี
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ผู้วิจัยสร้างข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยการ
บริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชิงเทราเขต 1 โดย

ภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของครูท่ีปรึกษา 

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ผู้ปกครองและชุมชน ด้านการพัฒนาทักษะ/ความรู้แก่ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องและ

ด้านการบริหารและการจัดการ สำหรับประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
ภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการ

ส่งต่อนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียนและด้านการรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบว่า การพัฒนาทักษะ/ความรู้แก่ครูและบุคคลท่ีเก่ียวข้องมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา ถาวร (2559) ได้ทำการศึกษาโดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการดำเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของ

สานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนและผู้บริหารจำนวน 358 คน เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจัยคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถาม (Questionaries) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ

ด้านการส่งต่อมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด คุณภาพชีวิตนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านสัมพันธภาพสังคม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือด้านจิตใจ และด้านการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียต่ำสุด 

และการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสานศึกษา อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริ โชคสกุล (2559) ได้ทำการศึกษาการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรท่ีศึกษา 

คือ ผู้บริหารและครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า

ร้อยละ ค่าร้อยละสะสม  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PN/modified) 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์  

9 จังหวัดสมุทรปราการรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีควร

ปรับปรุงให้ดีข้ึนตามลำดับ คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการ
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ป้องกันปัญหา ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียนและด้านการแก้ไขปัญหานักเรียน สภาพท่ี

ควรจะเป็นของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการ

รัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 

จังหวัดสมุทรปราการรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดซ่ึงจะต้องพัฒนา

ต่อไปตามลำดับคือ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการป้องกันปัญหานักเรียน 

ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ดัชนีความ

ต้องการจำเป็นในการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์  
9 ในภาพรวม อยู่ในระดับต้องการพัฒนาตามลำดับ คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันปัญหา

ของนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการรู้จัก-นักเรียน เป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียน และ

ด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 ได้แก่ ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า ครูควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 

ของนักเรียนให้ครบถ้วนในการแบ่งกลุ่ม ครูควรใช้ข้อมูลด้านอาชีพของบิดา มารดา และผู้ปกครองในการ

แบ่งกลุ่มนักเรียน ครูควรทำการคัดกรองอย่างต่อเน่ือง ด้านการป้องกันปัญหานักเรียน พบว่า ครูและ

ผู้เก่ียวข้องควรมีการร่วมมือกันในการป้องกันปัญหานักเรียน ครูต้องให้คำปรึกษากับเด็กนักเรียนทุกกลุ่ม  
ให้ความรักและความไว้วางใจกับเด็กนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า ครูควรมีการประสานงานใน

การส่งต่อนักเรียนให้ตรงกับปัญหา ครูควรส่งเอกสารข้อมูลเด็กให้ครูประจำช้ันท่านต่อไป โรงเรียนควรมีการ

ส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญโดยตรงเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ ด้านการรู้จัก-นักเรียนเป็น

รายบุคคล พบว่า เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลนักเรียนต้องมีคุณภาพเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล ครูควรเก็บ
ข้อมูลนักเรียนด้วยการสัมภาษณ์จะได้ข้อมูลของนักเรียนเป็นอย่างดี ครูควรใช้การสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนในการเก็บข้อมูลเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่ายในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียน 

พบว่า ครูควรมีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง ครูควรสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ครูควรมีการ
พัฒนามาตรฐานความรู้ของนักเรียนให้สูงข้ึนโดยการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมและด้านการแก้ไขปัญหานักเรียน 

พบว่า ครูควรร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา ครูควรมีการติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาอย่างใกล้ชิด 

ครูควรใช้เหตุผลและเข้าใจปัญหาเด็ก 

2. ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 พบว่า ปัจจัยท้ัง  

3 คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา การทำงานเป็นทีม และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีการ

ปฏิบัติโดยรวมในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ี คือ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร รองลงมา ได้แก่ 

ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และมีรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี

ชัดเจน เป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีถามกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียมากใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรของโรงเรียนในมัธยมศึกษา



 88 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

ในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ถือว่า ภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารเป็นงานท่ีช่วยส่งเสริม พัฒนาและกระตุ้นการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบ

ความสำเร็จ จัดให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นำเสนอข้อมูล ความรู้และเคร่ืองมือตลอดจนเทคนิควิธีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ติดตามผลการดำเนินการของครูและผู้เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ผลการวิจัยน้ี

สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรณณภัทร ตาลป่า (2559) ได้ทำการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ  

1) ศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้ปกครองของโรงเรียนในอำเภอเวียงแหงสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 2) ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยนักเรียนของโรงเรียน

ในอำเภอเวียงแหงสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีในอำเภอเวียงแหงสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และ 3) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลและสามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอ เวียงแหง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ ครูผู้สอนของโรงเรียนในอำเภอ เวียงแหง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวนท้ังส้ิน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) และผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน

อำเภอเวียงแหงสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก 
นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านผู้ปกครองนักเรียนเป็น  

3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และปัจจัยด้านครูสามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนปัจจัยด้าน
ผู้บริหารและปัจจัยด้านผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวม พบว่า ภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ด้าน คือ การรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และการส่งต่อ ผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาวะผู้นำในการผลักดันการดำเนินงานใน

องค์การให้ประสบผลสำเร็จ เน่ืองจากผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นำสามารถสร้างระบบการทำงานท่ีมีประสิทธิผล 

ทำให้ระบบการทำงานดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ระบบการทำงานจะไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว้ได้เลยหากผู้บริหารไม่มีภาวะผู้นำ ไม่เป็นผู้ริเร่ิมและทำให้บุคลากรในองค์กรยอมรับและมี
ความรู้สึกร่วมในการทำงาน ผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้แสดงออกถึงภาวะผู้นำในการบริหารจัดการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในระดับมาก เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียน ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารเป็นรายด้านพบว่า โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมี

การพัฒนาตนเองและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเน่ือง รองลงมาผู้บริหารสนับสนุนและ

ส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ผู้บริหาร
กำหนดให้จัดทำคู่มือเพ่ือกำหนดแนวทาง วิธีการประสานงานในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ผู้บริหารมีการกำหนดทิศทางเป้าหมายนโยบายการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถ่ิน ผู้บริหารจัดให้มีการอบรมพัฒนาครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษาและ

บุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ มีเจตคติและทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยา เขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ปฏิบัติตนในฐานะผู้นำโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของ  

เซ็งเก้ (Senge, 1990: 120) ได้แก่ 1) ผู้นำต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ สามารถ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ 2) ผู้นำต้องวุฒิภาวะทางสังคม ยอมรับสภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จ

หรือล้มเหลว เป็นคนมีเหตุผล มีความเช่ือม่ันในตนเองและนับถือตนเอง 3) ผู้นำต้องมีแรงจูงใจภายใน 

(intrinsic motivation) รู้จักพัฒนาทักษะทางสังคมท่ีจะทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และติดต่อกับผู้อ่ืนในฐานะท่ี

เขาเป็นบุคคล ไม่ใช่ในฐานะท่ีเขาเป็นส่วนหน่ึงของการทำงานเท่าน้ัน ผู้นำจึงต้องมีความสนใจร่วมกับผู้อ่ืน
เพ่ือให้งานลุล่วงไปได้ ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของหทัยวรรณ วิชชุปัญญาพาณิชย์ (2547: 

87); และวรรณนภา เย็นมนัส (2557: 67) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผลการวิจัยของนักวิจัยท้ังสองท่านเป็นในทิศทางเดียวกัน คือ ภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญใน
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักด์ิ ศิวินา (2557: 122) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการ

บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า การนำเสนอรูปแบบการ

บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงสร้างของรูปแบบมี
ความเหมาะสม มีลำดับข้ันตอนท่ีชัดเจนแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย  

มีระบบการย้อนกลับปรับปรุง มีการนำเสนอด้วยแผนภูมิ สามารถส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน เน่ืองจากการวิจัย

คร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาความคิดเห็นของสถานศึกษา ครู

ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษา ศึกษาเชิงคุณภาพโรงเรียนต้นแบบ พบว่าการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน

ได้เสีย (Stake Holders) มีส่วนร่วมบริหารจัดการ ซ่ึงเป็นไปตามหลักการสำคัญในการบริหารระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนได้แก่ 1) การวางแผนการดำเนินงาน 2) การดำเนินงานตามแผน 3) การนิเทศ กำกับ 

ติดตาม และ 4) การปะเมินผล ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 17-18) เม่ือนำ
แนวคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติผู้บริหารต้องสามารถออกแบบกระบวนการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ หรือ

ปัจจัยของโรงเรียน้ัน ๆ โดยเฉพาะความรู้ความสามารถและความพยายามจริงของผู้บริหารซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2549: 431) ท่ีกล่าวว่า “ความสำเร็จ 
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(Success) หรือความล้มเหลว (Failure) ของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ 

เพราะความสำเร็จของแผนงานและโครงการมีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้นำและภาวะผู้นำใน

องค์กร ในขณะท่ีความล้มเหลวของแผนงาน โครงการเป็นผลมาจากความเฉ่ือยชาของผู้นำและผู้ปฏิบัติ และ
การขาดความมุ่งม่ันของผู้นำ” ดังน้ัน ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะเป็นบุคคลสำคัญท่ีสุดในองค์กรจะต้องศึกษา

แสวงหารูปแบบหรือกระบวนการนำโรงเรียนสู่เป้าหมายท่ีโรงเรียนและชุมชนต้องการ นอกจากน้ีผลการวิจัย

ยังพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การทำงานเป็นทีม และการนิเทศ กำกับ และติดตาม เป็นตัวแปรท่ีส่งผล

ต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ในทุกด้าน โดยตัวแปรภาวะผู้นำและการทำงานเป็น

ทีมสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อได้ร้อยละ 

43.9 (R2 = .439) ท้ังน้ีเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมิได้สำเร็จด้วยการ
ทำงานของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือเฉพาะภาวะผู้นำของผู้บริหารแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการดำเนินงาน

ท่ีต้องมีการประสานงานและการมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่าย และเป็นท่ียอมรับว่าผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นผู้นำและเป็นหัวหน้าของทีมงานท่ีจะต้องนำกลุ่มให้สามารถทำงานออกมาให้เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมาย

และช่วยเหลือคณะทำงานให้มีกำลังใจ พึงพอใจท่ีจะทำงานร่วมกันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน (Sheila, 2000: 

26) เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 พบว่า มีการปฏิบัติ

ในระดับมาก 3 ข้อแรกท่ีสะท้อนให้เห็นการเสริมแรงท่ีส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ได้แก่ ครูประจำช้ัน/ครูท่ี

ปรึกษา และบุคลกรท่ีเก่ียวข้องได้รับข้อมูลและแลกเปล่ียนข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง 
รองลงมาคือ มีการจัดระบบการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้

ทันต่อเวลา สถานศึกษามีการกำหนดขอบเขตและการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซ่ึงผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จ
ในการทำงานเป็นทีมอันได้แก่ มีการส่ือสารในกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มช่วยเหลือกันและกัน มีการติดตามผล

ระหว่างการปฏิบัติงาน และการกำหนดขอบเขต หน้าท่ีเพ่ือให้งานของกลุ่มบรรลุเป้าหมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. สถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องจัด

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีปลูกฝัง สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่

นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสม เช่น การสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อน การจัดโครงการเสริมเพ่ิมความรู้ให้นักเรียนท่ีเรียน
ดีและสถานศึกษาต้องสนับสนุนการดำเนินการเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ รวมท้ังสนับสนุนให้ครูท่ีปรึกษาได้ค้าคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองของ

เทคนิค วิธีการในการให้การปรึกษาเบ้ืองต้น และนวัตกรรมการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อการมีภาวะผู้นำ

ของผู้บริหาร รูปแบบการทำงานเป็นทีม และรูปแบบการนิเทศ กำกับ และติดตาม 
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บทคัดย1อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคEในการศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขTาราชการครู
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ขTาราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำแนกตามป[จจัยส\วนบุคคล และ 3) 

ศึกษาป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขTาราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 กลุ\มตัวอย\างคือขTาราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 
346 คน เก็บรวบรวมขTอมูลโดยใชTแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะหEขTอมูลไดTแก\ ค\าความถ่ี ค\ารTอยละ ค\าเฉล่ีย 

ค\าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะหEความแปรปรวน และการวิเคราะหEการถดถอยพหุ  
ผลการศึกษา พบว\า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก เม่ือแยกพิจารณาตามรายดTาน

พบว\า ครูมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดTานความซ่ือสัตยEและภักดีต\อโรงเรียนสูงท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู\
ในระดับมาก และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดTานความขยันหม่ันเพียรมีคะแนนเฉล่ียต่ำกว\าดTานอ่ืน ๆ  
ครูชายและครูหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม\แตกต\างกัน นอกจากน้ันยังพบว\า ครูท่ีมีระดับการศึกษา

แตกต\างกัน ครูท่ีมีความถนัดในวิชาท่ีสอนแตกต\างกัน และครูท่ีมีประสบการณEการสอนแตกต\างกันมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม\แตกต\างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 ป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีทั้งหมด 6 ป[จจัย ไดTแก\ 

ความถนัดในวิชาที่สอน ที่พักอาศัยของครู โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจใน
อาชีพ ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และความพึงพอใจในผลตอบแทน 

 

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, ความถนัดในวิชาท่ีสอน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) study the efficiency of the official’s task 

performance of teachers under the Office of Secondary Educational Service Areas, Area 8, 
2) compare the efficiency of the official’s task performance of teachers classified by 
personal factors, and 3) study the factors that affect the efficiency of the official’s task 

performance of teachers. The sample group consisted of 346 teachers in schools under 
the Office of Secondary Educational Service Areas, Area 8. The research instrument was a 
questionnaire. The statistics used in the study were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, t-test, Analysis of Variance, and Multiple Regression analysis.  
The results finding revealed that: 1) The overall efficiency of the official’s task 

performance of teachers was at a high level. When considered in each aspect individually, 

it was found that the honesty and loyalty aspect were the highest mean score, diligence 
aspect were the lowest mean score. 2) Male and female teachers showed no differences 
in efficiency of the official’s task performance. In addition, it was found that teachers with 

different educational levels, work efficiency, aptitude in subjects showed differences in 
efficiency of the official’s task performance at 0.05 significance level. 3) The factors that 
affected the work efficiency of a teacher composed of 6 factors: aptitude in subjects, 

teachers’ residence, career advancement opportunity, love and pride in career, freedom 
of expression, and satisfaction in return.  
 

Keywords: work efficiency, aptitude in subjects 

 
บทนำ 

ในโลกยุคโลกาภิวัตนEท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย\างต\อเน่ือง ไม\ว\าจะเปåนในเร่ืองของเทคโนโลยีการ

ส่ือสาร สภาพเศรษฐกิจ และขTอมูลข\าวสารต\าง ๆ ท่ีมีการส\งถ\ายถึงกันและกัน และจากการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอย\างรวดเร็วน้ีเอง จึงเปåนเสมือนพลังผลักดันใหTทุกภาคส\วนของประเทศต\างตTองตระหนักถึง
ความสำคัญของการเปล่ียนแปลง อันทำใหTเกิดการพัฒนาตามมาอย\างต\อเน่ือง เพ่ือใหTประเทศไทยมีความ

พรTอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ทิศทางของการพัฒนาประเทศใหTพรTอมรับมือกับการเปล่ียนแปลง 
การพัฒนาคนเปåนจุดเร่ิมตTนของการพัฒนา และเปåนจุดท่ีสำคัญท่ีสุด การท่ีจะพัฒนาคน ใหTประสบ
ความสำเร็จไดTน้ัน ตTองเร่ิมจากการพัฒนาประชากรในวัยเด็ก ป[จจัยท่ีถือว\ามีอิทธิพลและมีความสำคัญท่ีสุด

ในการพัฒนาเด็กใหTมีคุณภาพน้ันก็คือ “ครู” ดTวยเหตุน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึงใหTความสำคัญกับการ
พัฒนาครูใหTเปåนบุคคลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาเด็กใหTมีศักยภาพต\อไป ตามพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกTไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห\งชาติ, 2545) ไดTใหTความหมายของครู ไวTว\า “ครู” คือบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทำหนTาท่ีหลัก
ทางดTานการเรียนการสอน และการส\งเสริมการเรียนรูTของผูTเรียนดTวยวิธีการต\าง ๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐ
และเอกชน ครูมีบทบาสำคัญต\อการจัดการเรียนการสอน แต\การพัฒนาการศึกษาใหTเปåนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกTไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 น้ันยังไม\สามารถ
ดำเนินการใหTเปåนไปไดTอย\างต\อเน่ือง แต\ละโรงเรียนประสบป[ญหาการเรียนการสอน เน่ืองดTวยประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของครูลดลง ซ่ึงเกิดจากป[จจัยในหลาย ๆ ป[จจัย แต\สรุปรวมเปåนป[จจัยไดT 2 ดTาน คือ ดTาน

ป[จจัยส\วนบุคคล ไดTแก\ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดT ประสบการณEการสอน และป[จจัย
ดTานการปฏิบัติงาน ไดTแก\ โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความสัมพันธE
กับเพ่ือนร\วมงาน ความมีอิสระ ในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน ความพึงพอใจในผลตอบแทน  

จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีลดลงน้ีจะส\งผลถึงตัวผูTเรียนในดTานกระบวนการเรียนการสอนโดยตรง 
และส\งผลถึงภาพรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในดTานของศักยภาพในการบริหารการศึกษาของ
ผูTบริหาร และทำใหTโรงเรียนขาดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกTไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 อีกดTวย 
จากความสำคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูท่ีมีผลต\อการจัดการเรียนการสอนใหTเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลตามเปëาหมายสูงสุดของการจัดการเรียนสอน คือ พัฒนาผูTเรียนใหT

เปåนมนุษยEท่ีสมบูรณEน้ัน ทำใหTผูTวิจัยซ่ึงก็เปåนครูผูTสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 มีความสนใจท่ีจะศึกษาป[จจัยท่ีส\งผลกระทบต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เพ่ือใหTทราบถึงระดับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน และป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อันจะเปåนขTอมูลพ้ืนฐานใหTผูTบริหารนำไปใชTในการแกTไขป[ญหาการบริหาร
การศึกษา และบริหารสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงคnการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน และความ

ถนัดในวิชาท่ีสอน 
3. เพ่ือศึกษาป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขTาราชการครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล 

แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลของครู และปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของครูมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานในเร่ืองของประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน สรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ได้ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
การดำเนินการวิจัย  

ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 55 โรงเรียน มีจำนวนรวมท้ังส้ิน 3,073 คน 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้จากตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

ของเครซ่ีและมอแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้จำนวนตัวอย่าง 346 คน และทำการสุ่มตัวอย่างโดย

วิธีจัดช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

ตัวแปรต=น 

 

     1) ป[จจัยส\วนบุคคล ไดTแก\ เพศ ระดับการศึกษา 

ประสบการณEการสอน และความถนัดในวิชาที่สอน 

     2) ป[จจัยดTานการปฏิบัติงานครูสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไดTแก\ 

        1) โอกาสกTาวหนTาในหนTาที่การงาน 

        2) ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ  

        3) ความสัมพันธEกับเพื่อนร\วมงาน  

        4) ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นใน

การทำงาน  

        5) ความพึงพอใจในผลตอบแทน 

ตัวแปรตาม 

 

    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ประกอบดTวย 

    1) ความขยันหมั่นเพียร  

    2) ความรับผิดชอบและเอาใจใส\ในงาน  

    3) ความซื่อสัตยEและภักดีต\อโรงเรียน 
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เคร่ืองมือวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูล เปåนแบบสอบถามซ่ึงออกแบบเปåน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปåนแบบสอบถามเก่ียวกับขTอมูลท่ัวไปของครู ไดTแก\ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ประสบการณEการสอน และความถนัดในวิชาท่ีสอน มีลักษณะเปåนแบบตรวจรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เปåนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดTวย 3 ดTาน คือ  
1) ดTานความขยันหม่ันเพียร 2) ดTานความรับผิดชอบและเอาใจใส\ในงาน และ 3) ดTานความซ่ือสัตยEและภักดี
ต\อโรงเรียน 

ตอนท่ี 3 เปåนแบบสอบถามเก่ียวกับป[จจัยดTานการปฏิบัติงานท่ีคาดว\าอันจะส\งผลต\อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงประกอบดTวย 1) โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน 2) ความรักและภาคภูมิใจใน
อาชีพ 3) ความสัมพันธEกับเพ่ือนร\วมงาน 4) ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และ 5) ความพึงพอใจ

ในผลตอบแทน 

ลักษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เปåนแบบมาตราส\วนประมาณค\า 5 ระดับ (Rating 
Scale) แบบสอบถามมีการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค\าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

จากผูTเช่ียวชาญทางดTานการศึกษา จำนวน 3 คน แลTวคำนวณหาค\าดัชนีความสอดคลTองของขTอคำถามกับ
นิยามตัวแปรหรือค\า IOC (Index of Item Objective Congruence) ผลการวิเคราะหEค\าดัชนีความ
สอดคลTองหรือค\า IOC พบว\า แบบสอบถามมีค\า IOC มากกว\า 0.5 ทุกขTอคำถาม จากน้ันนำแบบสอบถาม

ไปทดลองใชT (try out) กับครูผูTสอนในโรงเรียนท่ีมีลักษณะใกลTเคียงกับกลุ\มตัวอย\าง แต\ไม\ใช\กลุ\มตัวอย\าง
จำนวน 30 คน แลTวนำแบบสอบถามท่ีไดTมาคำนวณหาค\าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการหาค\า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) พบว\า ท้ังแบบสอบถาม

ป[จจัยดTานการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค\าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน
มากกว\า 0.7 ทุกดTาน แสดงว\า แบบสอบถามมีคุณภาพอยู\ในเกณฑEท่ียอมรับไดT (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554)  

การวิเคราะหnข=อมูล 

1. วิเคราะหEขTอมูลสถานภาพผูTตอบแบบสอบถามดTวยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) 
ไดTแก\ ค\ารTอยละ ค\าเฉล่ีย และค\าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. เปรียบเทียบความแตกต\างของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขTาราชการครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณEการสอน และความถนัด
ในวิชาท่ีสอน ดTวยสถิติเชิงอTางอิง ไดTแก\ การทดสอบแบบที (t-test) การวิเคราะหEความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) 

3. วิเคราะหEขTอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ป[จจัยท่ีส\งผลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การวิเคราะหEการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  
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ผลการวิจัย 

สถานภาพท่ัวไป และความคิดเห็นของครูในกลุ1มตัวอย1าง 

จากการเก็บรวบรวมขTอมูลจากครูกลุ\มตัวอย\างจำนวน 346 คน นำขTอมูลมาวิเคราะหEโดยใชT
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ พบว\า ครูกลุ\มตัวอย\างส\วนใหญ\ เปåนเพศหญิง คิดเปåนรTอยละ 81.8  

จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเปåนรTอยละ 67.9 และส\วนใหญ\มีประสบการณEการสอน 1-10 ปô คิดเปåน 
รTอยละ 39.0 ส\วนใหญ\มีความถนัดในวิชาท่ีสอนคือ สอนตรงกับวิชาเอกท่ีเรียนจบมา จำนวน 260 คน  
คิดเปåนรTอยละ 75.1 และไม\มีความถนัดในวิชาท่ีสอนคือ สอนไม\ตรงกับวิชาเอกท่ีเรียนจบมา จำนวน 86 คน 

คิดเปåนรTอยละ 24.9 
จากการสอบถามความคิดเห็นของครูในกลุ\มตัวอย\างเก่ียวกับป[จจัยดTานการปฏิบัติงาน  

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดTวยแบบสอบถามแบบประมาณค\า 5 ระดับ ท่ีมีคะแนนต้ังแต\ 1 ถึง 5  

นำคะแนนท่ีไดTมาหาค\าเฉล่ียแลTวนำมาแบ\งระดับ โดยใชTเกณฑEการแบ\งระดับของ Best (1970) จากค\าเฉล่ียดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 แสดงระดับโดยใชTเกณฑEการแบ\งระดับของ Best (1970) จากค\าเฉล่ีย 
 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการวิเคราะหEขTอมูลความคิดเห็นของครูในกลุ\มตัวอย\างเก่ียวกับป[จจัยดTานการปฏิบัติงาน  
นำความคิดเห็นมาสรุปไดTดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ค\าเฉล่ีย และส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นป[จจัยดTานการปฏิบัติงานของครู  
 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

+ S.D. ระดับ 

1. ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน 3.77 0.21 มาก 

2. ความสัมพันธEกับเพ่ือนร\วมงาน 3.75 0.28 มาก 

3. ความพอใจในผลตอบแทน 3.68 0.32 มาก 

4. ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ 3.36 0.57 ปานกลาง 

5. โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน 3.23 0.55 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.55 0.27 มาก 

ค1าเฉล่ีย ระดับ 

0 - 1.50 นTอยท่ีสุด 
1.51 - 2.50 นTอย 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 

3.51 - 4.50 มาก 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีปัจจัย

ด้านการปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ข้อ สามารถสรุปได้ว่า โดยภาพรวม

แล้ว ครูมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.55 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.27) 

เม่ือแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูจำแนกตามปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน  

มีความคิดเห็นว่า ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.77 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.21) ซ่ึงเป็นการส่งผลกระทบใน

ระดับมาก และครูมีความคิดเห็นว่า โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.23 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.55) เป็นการส่งผลกระทบในระดับ

ปานกลาง  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูในกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
นำความคิดเห็นมาสรุปได้ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 3  ค\าเฉล่ีย และส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในสังกัด  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
 

รายการ 
ประสิทธิภาพ 

+ S.D. ระดับ 

1. ดTานความรับผิดชอบ และเอาใจใส\ในงาน 3.82 0.41 มาก 

2. ดTานความซ่ือสัตยE และภักดีต\อโรงเรียน 3.71 0.66 มาก 

3. ดTานความขยันหม่ันเพียร 3.61 0.31 มาก 

รวม 3.72 0.42 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดTว\า ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในกลุ\ม
ตัวอย\างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู\ในระดับมากท้ังโดยภาพรวมและรายดTานทุกดTาน  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขTาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำแนกตามป[จจัยส\วนบุคคล ไดTแก\ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณE 
การสอน และความถนัดในวิชาท่ีสอน วิเคราะหEขTอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานวิจัย “ขTาราชการครูสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท่ีมีป[จจัยส\วนบุคคล แตกต\างกันมีประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานแตกต\างกัน” โดยใชTสถิติอTางอิง การทดสอบแบบที (t-test) และการวิเคราะหEความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) ผลการทดสอบ พบว\า 

1) ขTาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ชายและหญิงมี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมไม\แตกต\างกัน แต\เม่ือพิจารณาเปåนรายดTาน พบว\า ครูชายและครู



 100 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

หญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดTานความรับผิดชอบและเอาใจใส\ในงานแตกต\างกัน โดยครูหญิง 

มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดTานความรับผิดชอบและเอาใจใส\ในงานมากกว\าครูชาย 
2) ขTาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท้ังครูท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว\าปริญญาตรี ต\างก็มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม\แตกต\างกันท้ังใน

ภาพรวมและรายดTาน 
3) ขTาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท้ังท่ีสอน 

ในรายวิชาท่ีตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีเรียนมาและท่ีสอนไม\ตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีเรียนมา ต\างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานไม\แตกต\างกันท้ังในภาพรวมและรายดTาน 
4) ขTาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท้ังท่ีสอน 

ในรายวิชาท่ีตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีเรียนมาและท่ีสอนไม\ตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีเรียนมาต\างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานไม\แตกต\างกันแตกต\างกันท้ังในภาพรวมและรายดTาน 
ป#จจัยท่ีมีอิทธิพลต1อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

การวิเคราะหEป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชTวิธีการวิเคราะหEการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) กำหนด
ตัวแปรดังน้ีคือ 

ตัวแปรตาม: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ตัวแปรอิสระ: ป[จจัยส\วนบุคคล ไดTแก\ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณEการสอน ความถนัดใน
วิชาท่ีสอน: ป[จจัยดTานการปฏิบัติงาน ไดTแก\ 

1) โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน 

2) ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ 

3) ความสัมพันธEกับเพ่ือนร\วมงาน 
4) ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

5) ความพึงพอใจในผลตอบแทน 
 

ผลการวิเคราะหEขTอมูลแสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหEป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงาน 

 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยใชTการวิเคราะหEการถดถอยพห ุ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา t B S.E. Beta F 
R2 

adjusted 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (a) 1.174 0.227  

499.65** 0.96 

1. ความถนัดในวิชาที่สอน 3.58** 0.699 0.028 0.960 

2. ที่พักอาศัย 2.82** -0.304 0.032 -0.232 

3. โอกาสกTาวหนTาในหนTาที่การงาน 3.90** 0.119 0.031 0.158 

4. ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ 25.25** 0.191 0.043 0.097 

5. ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

    ในการทำงาน 
4.49** 0.067 0.019 0.070 

6. ความพอใจในผลตอบแทน - 9.41** 0.118 .042 0.056 

R = 0.98    R2  = 0.96 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดTว\า ป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยใชTการวิเคราะหEการถดถอยพหุ จากตัวแปรท่ี
นำเขTาไปศึกษาท้ังหมด 13 ตัวแปร พบว\า มีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครู 
ทั้งหมด 6 ตัว ไดTแก\ ความถนัดในวิชาที่สอน ที่พักอาศัย โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน ความรักและ

ภาคภูมิใจในอาชีพ ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และความพอใจในผลตอบแทน โดย
ตัวแปรท้ัง 6 ตัวน้ีร\วมกันทำนายประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไดTรTอยละ 96.00 อย\างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (R2 = 0.96)  

ซ่ึงสอดคลTองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวT จึงสามารถสรTางสมการพยากรณE โดยใชTค\าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ 
ตัวแปรอิสระ ในรูปคะแนนดิบหรือค\าจริง และในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดTดังน้ี 
1. ผลการศึกษาพบว\า ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวม และรายดTานทุกดTานอยู\ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลTองกับงานวิจัย
ของ สมพร ทัพมงคล และทีปพิพัฒนE สันตะวัน (2555) ท่ีไดTศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเทศบาลในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว\า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเทศบาลในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมและรายดTานอยู\ในระดับสูง  
และสอดคลTองกับงานวิจัยของ ประสาน ดัสดุล (2558) ท่ีไดTศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว\า 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมอยู\ในระดับสูง และสอดคลTองกับงานวิจัยของ ชนสิทธ์ิ 
พฤฒิพิทักษE (2546) ท่ีไดTศึกษาป[จจัยท่ีมีความสัมพันธEกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

2. ผลการศึกษาพบว\า ป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไดTแก\ ความถนัดในวิชาที่สอน ที่พักอาศัย โอกาสกTาวหนTา
ในหนTาท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และ

ความพึงพอใจในผลตอบแทน ซ่ึงสอดคลTองกับงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ี ศึกษาป[จจัยที่มีผลต\อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน พบว\า ความกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน และ ความสัมพันธEกับเพ่ือนร\วมงานจะมีผล
ต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย\างมีนัยสำคัญทางสถิติ (อมตา จันทรEปาน, 2545; อรุณี อภัยพงศE, 2543; 

และณัฐธัญ ถนัดรบ, 2545) 
 
ข=อเสนอแนะ 

1) ข=อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช= 

ผูTบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ควรยกย\องชมเชยครู 
ท่ีปฏิบัติดTวยความรับผิดชอบ และเอาใจใส\ในงาน และควรวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครู โดยเนTนการปฏิบัติงานดTานความขยันหม่ันเพียร เช\น ยอมใหTผูTปกครองวิพากษEวิจารณE ในกรณีท่ีมีป[ญหา
ดTานนักเรียน ปลูกจิตสำนึกใหTปฏิบัติงานดTวยความขยันหม่ันเพียร และต้ังใจปฏิบัติงานอย\างสม่ำเสมอ  
และมาปฏิบัติงานก\อนเวลา เพ่ือเตรียมความพรTอมอยู\เสมอ เน่ืองจาก ผลจากการวิจัยพบว\า ครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู\ในระดับมาก  
โดยปฏิบัติงานดTานความซ่ือสัตยE และภักดีต\อโรงเรียนสูงท่ีสุด และปฏิบัติงานดTานความขยันหม่ันเพียรต่ำ
กว\าดTานอ่ืน ๆ 

2) ข=อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต1อไป 

ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตอ่ืน ๆ  

เพ่ือใหTเกิดการวิเคราะหE การวัดเชิงเปรียบเทียบ ในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงจะนำไปสู\การ
เรียนรูTท่ีจะทำส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา เพ่ือใหTเกิดกระบวนการศึกษา 
อย\างต\อเน่ือง โดยการแลกเปล่ียนเรียนรูTในขTอมูลซ่ึงกันและกัน อันจะเปåนการพัฒนาคุณภาพครูผูTสอน 

ใหTมีศักยภาพต\อไป 

  



 103 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

เอกสารและส่ิงอ=างอิง 

ณัฐธัญ ถนัดรบ. (2545). ป#จจัยท่ีมีผลต1อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการเดินรถการรถไฟ

แห1งประเทศไทย. วิทยานิพนธEศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรEเพ่ือการพัฒนา. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบTานสมเด็จเจTาพระยา. 

ประสาน ดัสดุล. (2558). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาลในเขตอำเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศนn. 4(2), 52-58. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2545). ทฤษฎีการประเมิน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพEแห\งจุฬาลงกรณE

มหาวิทยาลัย.  

สมพร ทัพมงคล และทีปพิพัฒนE สันตะวัน. (2555). แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท. วารสารวิชาการ

เครือข1ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 2(2), 103 -112. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห\งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ.2542 

(ฉบับปรับปรุง 2545). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห\งชาติ.  
สำนักนายกรัฐมนตรี.  

อรุณี อภัยพงศE. (2543). การศึกษาประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนางานสาธารณสุข ของเจ=าหน=าที่

สาธารณสุขระดับอำเภอ: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดป#ตตาน.ี กรุงเทพมหานคร. 
ชนสิทธ์ิ พฤฒิพิทักษE. (2546). ป#จจัยท่ีมีความสัมพันธnกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรn วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธEปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

อมตา จันทรEปาน (2545) ป#จจัยท่ีมีความสัมพันธnกับผลการพัฒนาสถานีอนามัยของจังหวัด

นครศรีธรรมราชในโครงการทศวรรษแห1งการพัฒนาสถานีอนามัย. วิทยานิพนธEปริญญา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) สาขาวิชาวิทยาศาสตรEสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

Best, J. W. and Kahm, J. V. (1993). Research in Educational. Boston: Allny and Bacon. 

Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 
Educational and Psychological Measurement. 607-610. 

 

 

 

 

 

 



 104 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของครูในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 

Performance on The Relationship Whit the Community of Teacher in 

School Group’s Klongwan-Huai Sai Under Prachuap Khiri Khan  

Primary Education Service Area 1 

 

วันด ีแย้มรัตน์ 

Wandee Taemrat 

โรงเรียนประชารังสรรค ์

Pracharangsan School 

e-mail: wandee.tae@gmail.com 

Received: June, 10 2020 

Revised: July, 2 2020 

Accepted: July, 12 2020 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของครูในโรงเรียน

กลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ใน 5 

ด้าน คือ การศึกษาเก่ียวกับชุมชน การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน การนำชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนรู้ การให้บริการชุมชน การและเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
คร้ังน้ี คือ ข้าราชการครู จำนวน 123 คน จำแนกตามภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ มีความเช่ือม่ันเท่ากับ .95 สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) Independent 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของครูในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ-

ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 2) ผลการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูท่ีมีภูมิลำเนาแตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานไม่

แตกต่างกัน ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชนแตกต่างกัน 
โดยครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีระดับการปฏิบัติงานมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ ไม่เกิน 5 ปี  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
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ABSTRACT 

The study of performance on the relationship with the community of teachers in 

school khlong Wan-Huay Sai group under the office of Prachuapkirikhan primary education 

service area 1. Study for 3-5 aspects, the study of relationship with the community, 

cooperation with the parental and communities, participation of the community in 

learning management, community service and knowledge sharing with communities. The 

sample of this study consisted of 123 teachers were conducted by birthplace and 

teaching experience. The research instrument was the five-point-rating scale 

questionnaire. The questionnaire had a reliability level at .95. The statistical techniques 

used were percentage, frequency, mean, standard deviation and t-test independent 

The results of this research were as follow: 1) The relationship with the 

community of teachers in school Khlong Wan-Huay Sai group under the office of 

Prachuapkirikhan primary education service area 1 2) Comparison of the performance of 

teachers in relation to community living different operating result is not different. The 

study of relationship with the community about teachers with different teaching 

experience did not perceive the study of community as a whole different; the study of 

community of teachers who has teaching experience more than 5 years and teachers who 

has teaching experience less than 5 years have operational level significantly different at 

level of .05. 

 

Keyword: Community relations performance 

 

บทนำ 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-

2559) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับพุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 33 ได้กำหนดนโยบายพ้ืนฐานในส่วนท่ีเก่ียวกับการศึกษาในมาตรา 80 (4) ว่า ส่งเสริมและ

สนับสนุนการกระจายอำนาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน  

จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาจาก

ส่วนกลางสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 1-3) การพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาน้ัน สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีความสำคัญย่ิงของการจัดการบริหารการศึกษาเพราะ

เป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติท่ีมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุดกิจกรรมการบริหารและการจัดการเรียน
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การสอนจึงเกิดข้ึนในสถานศึกษาตลอดเวลาการจัดระบบบริหารงานสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคล้อง

กับภารกิจของสถานศึกษาจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะทำให้การศึกษามีคุณภาพการบริหารงานในสถานศึกษาจึง

ต้องครอบคลุมภาระงานในทุกด้านนอกจากน้ีความร่วมมือของผู้ปกครองชุมชน และเอกชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา จะทำให้การจัดการศึกษาการอบรมเล้ียงดูเด็กมีความสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกันก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและท่ีสำคัญท่ีสุดเป็นประโยชน์กับผู้เรียน 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 114) ด้วยเหตุน้ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จึงได้กำหนดแนวทาง และให้ความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนโดยจัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552 ให้โรงเรียนใช้เป็นคู่มือในการประเมินความจำเป็นพ้ืนฐานเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดรวมท้ังเป็นเคร่ืองมือให้สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียน
พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพท่ีแท้จริงของโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 

คือ แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณของ

โรงเรียน โดยมีเน้ือหาสาระสำคัญครอบคลุมกลไกการบริหารโรงเรียนท้ัง 4 ด้าน ตามขอบข่าย และภารกิจ

การบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จากเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน  

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีการศึกษาสำรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ใกล้เคียง ใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการให้บริการทางวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องยกย่องเชิดชูผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและผู้มีผลงานดีเด่นจากการเรียนรู้ด้วยตนเองซ่ึงตรงกับ

มาตรฐานท่ี 9 และ มาตรฐานท่ี 13 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร

มหาชน) สมศ. เพ่ือการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ดังน้ี มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา และมาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน

สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ีโดยตรงของ

ข้าราชการครูในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2554: 96-135)  

ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ซ่ึง ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
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ตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครูบรรลุตามความมุ่งหมายในการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ 

และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพท้ังการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไว้เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยให้สามารถปฏิบัติตนและ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นครูท่ีดีโดยได้แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือหมวดท่ี 1 

การปฏิบัติตนซ่ึงประกอบด้วย วินัย คุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพ  

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การดำรงชีวิต
ท่ีเหมาะสมหมวดท่ี 2 การปฏิบัติงานซ่ึงประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนา

วิชาการ การพัฒนาสถานศึกษา และความสัมพันธ์กับชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา, 2548: 1) 

จึงเป็นบทบาทหน้าท่ีของครูผู้ช่วยท่ีจะต้องปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนตามท่ีสำนักงาน 

ก.ค.ศ. กำหนดเพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาภารกิจของโรงเรียน

และพัฒนาคุณภาพการศึกษางานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนน้ันมีลักษณะท่ีสำคัญเป็น

ความสัมพันธ์ 2 ทางคือ ท้ังโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทเป็นท้ังผู้ให้และผู้รับ โรงเรียนกับชุมชนจึงเก่ียวพัน
กับการดำเนินการเพ่ือให้โรงเรียนสามารถแสดงบทบาทของการให้บริการชุมชนและการรับความช่วยเหลือ

สนับสนุนจากชุมชนได้อย่างเต็มท่ี (สมสมัย คำจันทร์ศร, 2551: 1) การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับ

ชุมชน มีขอบข่ายครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ การศึกษาเก่ียวกับชุมชนการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและ

ชุมชน การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้การให้บริการชุมชน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ชุมชน ซ่ึงการดำเนินงานโดยท่ัวไปมีลักษณะท่ียังไม่ได้ปฏิบัติงานด้านน้ีอย่างจริงจังและกว้างขวาง ไม่เป็น

ระบบ ดังน้ันผู้บริหารและคณะครูทุกคนในสถานศึกษาจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงาน

ท้ัง 5 น้ีให้ครอบคลุมชัดเจนและต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานด้านน้ีของสถานศึกษา 
(หนังสือราชการสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ.0206.2/ว 20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548) ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุณิตา บุริมาศ (2552) ได้ทำการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารความสัมพันธ์

กับชุมชนของโรงเรียนบ้านวังยาว ผลการศึกษาพบว่าคณะครูสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนในด้านการ

ให้บริการชุมชน ชุมชนเข้ามารับบริการน้อยมากชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ค่อยให้ความสนับสนุน
เก่ียวกับด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ แนวทางการพัฒนาคือ จัดอบรมให้กับชุมชนโดย จัดหาวิทยากรท้ังในและ

นอกท้องถ่ินมาให้ความรู้เพ่ิมเติม และสุภาภรณ์ ศัพท์เสน (2551) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาความสัมพันธ์

และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้านการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาความสัมพันธ์

และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่ายังไม่ดี
เท่าท่ีควรผู้บริหารและคณะครู ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนในการจัด

การศึกษายังไม่เพียงพอการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชนยังไม่แพร่หลาย

และท่ัวถึงตลอดจนขาดความต่อเน่ืองส่งผลให้บทบาทของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการศึกษากับ
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ทางโรงเรียนน้อยลงตามไปด้วย ดังน้ันการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูใน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างย่ิง 

เพราะข้าราชการครูท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตำแหน่งครูผู้ช่วยมีจำนวนมาก และต้องประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติ

ราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกสามเดือนเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

ด้วยเหตุและผลดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงสนใจท่ีจะทำการศึกษาการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานของข้าราชการครูของ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนำไป
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้องใช้ประกอบการพิจารณา เป็นแนวทางในการ

ประกอบการวางแผน นโยบายการบริหารจัดการและเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใน

การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โรงเรียนประชา

รังสรรค์ โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพท่ี 72 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ และโรงเรียน

พัฒนาประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 มีข้าราชการครู จำนวน 179 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 โรงเรียน ซ่ึงกำหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970: 607-608) ได้กลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัย จำนวน 123 คนเทียบสัดส่วนตามโรงเรียนจากประชากรของแต่ละโรงเรียน แล้วใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย  
โดยวิธีจับสลาก 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือศึกษา

การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของข้าราชการครูมีลักษณะ 

เป็นแบบสอบถาม แบบเลือกรายการ (Check List) ตามตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภูมิลำเนา และประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมของข้าราชการครูใน 5 ด้าน 

ได้แก่การศึกษาเก่ียวกับชุมชนการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนรู้ การให้บริการชุมชนและ การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชนโดยกำหนดคุณลักษณะของงาน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มาพัฒนาเป็นรูปแบบของเคร่ืองมือโดย
จำแนกคุณลักษณะของการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert’s Scale ได้กำหนดค่าคะแนนแต่ละระดับดังน้ี 

ระดับ  5    หมายถึง   มากท่ีสุด 
ระดับ  4    หมายถึง   มาก 

ระดับ  3    หมายถึง   ปานกลาง 

ระดับ  2    หมายถึง   น้อย 

ระดับ  1    หมายถึง   น้อยท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้าน

ความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครู 

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือตามลำดับ

ข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน โดยกำหนดคุณลักษณะของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มาพัฒนาเป็นรูปแบบของเคร่ืองมือโดยจำแนกคุณลักษณะ

ของการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของครูออกเป็น5ด้านคือการศึกษาเก่ียวกับชุมชน การให้

ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ การให้บริการ
ชุมชน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือใช้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดและนำมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้

ครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีกำหนดไว้ในกรอบแนวคิดของการวิจัยคร้ังน้ี 

2. นำผลการศึกษาจากข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยกำหนด

ขอบเขตและเน้ือหาให้ครอบคลุม การศึกษาปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการกลุ่ม 
คลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ใน 5 ด้าน 

คือ การศึกษาเก่ียวกับชุมชนการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนรู้ การให้บริการชุมชนและ การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน 
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3. นำร่างแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบด้านเน้ือหา

และสำนวนภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถาม เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามตามอาจารย์ท่ีปรึกษาแนะนำ เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
4. นำแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุง แก้ไขและนำเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) แล้วคัดเลือกข้อคำถามท่ีมีค่า IOC ≥0.6 ข้ึนไป 

5. นำร่างแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขคร้ังสุดท้าย 

6. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านหว้ากอ

มิตรภาพท่ี 72 ไม่ใช่ประชากร แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากร จำนวน 30 คน 
7. นำแบบสอบถามท่ีทดลองใช้ (Try Out) แล้ว มาหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับด้วย 

การคำนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach 

8. จัดพิมพ์แบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าความเช่ือม่ันแล้วเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จากน้ัน

นำไปเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ขอหนังสือแนะนำตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือไปติดต่อขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้ข้าราชการครูของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยนำ

แบบสอบถามไปส่งและรับคืนด้วยตนเอง 

2. ผู้วิจัยนำหนังสือพร้อมแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนไปยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและนัดหมายวันเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน 

3. ผู้วิจัยไปแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และรับคืนด้วยตนเองพร้อมท้ัง

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยได้รับกลับมาคิดเป็นร้อยละ 100.00 

การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การจัดกระทำข้อมูล หลังจากท่ีได้รับแบบสอบถามเร่ือง การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับ

ชุมชนของข้าราชการครู ในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แล้วผู้วิจัยจะนำแบบสอบถามดังกล่าวมาจัดกระทำข้อมูลดังน้ี 

1.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบด้วยความเรียง 

1.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 ตรวจให้คะแนนข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูโดยคำนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยรวมรายข้อ

และรวมทุกด้านโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียดังน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 107-108) 

4.50 –5.00   หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 
3.50 –4.49   หมายถึง   ระดับมาก 

2.50 –3.49   หมายถึง   ระดับปานกลาง 

1.50 –2.49   หมายถึง   ระดับน้อย 

1.00 –1.49   หมายถึง   ระดับน้อยท่ีสุด 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
1. ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาท้ังหมดเพ่ือนำไปใช้ใน

การวิเคราะห์ 

2. นำผลคะแนนท่ีได้ มาหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
3. วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูใน

โรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

จำแนกตามภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการทำงาน ใช้วิธีทดสอบหาค่าที (t-test) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean, *' ) 

1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD.) 

2. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 

2.1 หาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) 

2.2 หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า  

(Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง  
2 กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่ม 

คลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนกตาม

ภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent Samples 
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ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ตอนท่ี 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม

ภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูพบว่าข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วย
ทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่

มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอ่ืน ๆ 

จำนวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 44.70 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี จำนวน 63 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.20 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่ม  
คลองวาฬ-ห้วยทราย 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ด้านการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและ

ชุมชน ด้านการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้านการให้บริการชุมชน และด้านการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (*' ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) รายด้านและโดยรวม

พบว่าการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(*' = 3.79, SD. = .52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  

อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับ ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง

และชุมชน (*' = 3.97,SD.=.59) ด้านการให้บริการชุมชน (*' = 3.88, SD. = .58) ด้านการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับชุมชน (*' =3.78, SD. = .61) ด้านการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (* = 3.75, 

SD. = .64) และด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน (* = 3.57, SD. = .63) ตามลำดับ 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครู

ในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ใน 5 

ด้าน คือ ด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ด้านการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ด้านการนำชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้านการให้บริการชุมชน และด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน

จำแนกตามภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้าน

ความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนกตามภูมิลำเนาโดยรวมแล้วไม่แตกต่าง ดังน้ันปฏิเสธสมมติฐาน
ข้อท่ี 1 

ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ - 

ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนกประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนก
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ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแล้วรายด้าน 4 ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการศึกษาเก่ียวกับ

ชุมชน ครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีระดับการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ันปฏิเสธสมมติฐานข้อท่ี 2 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยศึกษา การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สรุปผลได้
ดังน้ี 

1. การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ด้านการ

ให้บริการชุมชน ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน ด้านการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

และด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ตามลำดับ 
2. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ของชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ-

ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า 

2.1 การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนกตามภูมิลำเนา โดยรวมแล้ว
ไม่แตกต่าง 

2.2 การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนกตาม ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน 4 ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ครูท่ีมี

ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีระดับการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยศึกษา การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สามารถ

อภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ ด้านการให้
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ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ด้านการให้บริการชุมชน ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน ด้าน

การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ท้ังน้ีเป็นเพราะ

ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและเจต
คติในการบริหารการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 รับนโยบาย

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550: 21) ตามแนวทางกระจายอำนาจการบริหารและ

จัดการศึกษาตามขอบข่ายภารกิจในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา คือ การกระจายอำนาจ

การพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อีกท้ังสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งครูตามมาตรา 42 ให้

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน 

ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประเมินพัฒนาผู้เรียน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมาย ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จึงได้จัดทำ

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นหลักสูตรบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะเจตคติ

และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพท้ังการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครูให้แก่

ครูผู้ช่วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย สุดเลิศ (2550:บท คัดย่อ) ได้วิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพการ
บริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับ

มาก เช่นเดียวกับ อัญชลี คำผ้ัน (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของสถานศึกษาในการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาผลการศึกษาพบว่า 
บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมือง

พัทยา โดยรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ วรพล สังขะวิไล (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการ

สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนในอำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์การสอนของข้าราชการครูและขนาดโรงเรียน พบว่า การสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชนของโรงเรียน ในอำเภอบางประกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของคนึงนิจ กฤษนาม (2553) ได้ศึกษาการบริหารงานด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง  
เขต 2 พบว่า การบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

สำหรับผลการศึกษาการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ของชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท่ีพบจาก

การวิจัยในแต่ละด้าน สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
1.1 ด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้บริหารกำหนด

แนวทางการปฏิบัติของข้าราชการครูสอดคล้องกับหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ 

ก.ค.ศ.ดังท่ี ธีระ รุญเจริญ (2550: 260) กล่าวไว้ว่า งานท่ีโรงเรียนต้องทำเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน



 115 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

คือ ศึกษาชุมชนโดยละเอียด เก่ียวกับลักษณะของชุมชน นับต้ังแต่โครงสร้างวัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ 

สภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากรและความต้องการ ทัศนคติและความเช่ือต่าง ๆ เช่นเดียวกับ รัตนา กาญจนพันธ์ุ 

(2546: 158-159) กล่าวถึง การวิเคราะห์ชุมชนว่าเป็นข้ันตอนท่ีนำข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีโรงเรียนรวบรวมได้ เพ่ือ
กำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป ซ่ึงในการปฏิบัติงาน จะอาศัยข้อมูลท่ีรวบรวมได้แล้วนำไปใช้เลยไม่พอต้อง

อาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนร่วมกันพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

1.2 ด้านการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังน้ี

เน่ืองมาจากผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการวางแผนการศึกษาของโรงเรียน 
โดยท่ีครูต้องสร้างความสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน ถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Brittingham (1998: 1406 -A) ได้ศึกษาเร่ือง ลักษณะของการมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนครอบครัว และชุมชนท่ีประสบผลสำเร็จ พบว่าผู้ปกครองมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาท่ีจะทำ
ให้ห้องเรียนมีคุณภาพ และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกับ วิมล สันแดง (2550) ได้ศึกษาการ

นำเสนอรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในอำเภอบ้านไร่ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พบว่า ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ โรงเรียนอยู่

ในระดับมาก 
1.3 ด้านการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ พบว่า การปฏิบัติงานด้าน

ความสัมพันธ์ของชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก โรงเรียนมีหน้าท่ีจัดการศึกษาให้

เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนจึงได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์และนโยบายของสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซ่ึงมีจุดเน้นท่ีการขยายโอกาสทางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถ่ินในการจัดการศึกษาใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ดังท่ี ทัศนา 
แสวงศักด์ิ (2548: 46-48) ได้เสนอแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนไว้ว่า  

เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการ

ของท้องถ่ิน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย สุดเลิศ (2550) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน อยู่ในระดับมาก 

1.4 ด้านการให้บริการชุมชน พบว่า การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ของชุมชนของข้าราชการ

ครูในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้
บริการด้านอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ บริการห้องสมุด บริการด้านสหกรณ์โรงเรียน หรืออุปกรณ์

อ่ืน ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามกำลังความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน จึงทำให้

ผลการวิจัยในคร้ังน้ี ในด้านการให้บริการชุมชนโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ตามท่ี ชานุวัฒน์ สุดสาคร 
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(2547: 24) ได้สรุปความหมายของการให้บริการชุมชนว่า หมายถึง การบริการด้านต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดให้

ชุมชนตามกำลังความสามารถท่ีโรงเรียนจะกระทำได้ เพ่ือเสริมสร้างสังคมในชุมชนให้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

สุรพล อ้นถาวร (2549: 29) ได้สรุปความหมายของการบริการชุมชนว่า เป็นการให้บริการด้านต่าง ๆ  
ท่ีสถานศึกษาจัดให้ชุมชนตามกำลังความสามารถท่ีสถานศึกษาจะกระทำได้ เพ่ือเสริมสร้างสังคมในชุมชนให้

ดีข้ึน เช่นเดียวกับ นพดล แสนบัณฑิต (2551: 60) ได้สรุปความหมายของการบริการชุมชนของโรงเรียนไว้

ว่าเป็นหน้าท่ีสำคัญอย่างย่ิงท่ีทางโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การให้

ความรู้ การให้ชุมชนใช้อาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การให้บริการด้านวิชาการตามความพร้อมและ
ความสามารถท่ีจะดำเนินการได้ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน พบว่า การปฏิบัติงานด้าน

ความสัมพันธ์ของชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผู้บริหารมีโนบายพัฒนา 
หลักสูตรท้องถ่ิน และการปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยให้ข้าราชการครูจัดการเรียนรู้ และ

กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมท้ังส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่ือมต่อประสบการณ์

ระหว่างบุคคลและชุมชนผ่านกระบวนการกลุ่ม หรือเครือข่ายการเรียนรู้ตามบริบทของท้องถ่ินตามท่ี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550: 252) กล่าวถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เป็นเร่ืองของอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ ความเช่ือ ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของประชาชน และอยู่คู่กับ

ประชาชนตลอดชีวิต ในแต่ละชุมชนมีผู้รู้ มีปราชญ์ท้องถ่ินท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  

อยู่อย่างหลากหลาย ความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินนับว่ามีคุณค่าย่ิงเพราะเป็นส่ิงท่ี

เกิดข้ึนจากวิถีชีวิตของชุมชน สามารถใช้ในชุมชนได้อย่างเต็มท่ี โดยไม่ต้องดัดแปลง จึงควรท่ีจะต้องมีการ
ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจในชุมชน จึงจำเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องสำรวจภูมิปัญญาท้องถ่ินในแต่ละชุมชน

และขอความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ในขณะเดียวกันควรจะแนะนำวิธีการถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่ผู้รู้ในท้องถ่ินด้วย 
2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลอง

วาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 

การศึกษาเก่ียวกับชุมชน การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนรู้ การให้บริการชุมชน  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน  จำแนกตามภูมิลำเนา  
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

2.1 ข้าราชการครูท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอ่ืน ๆ  

มีการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรวมไม่แตกต่าง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เน่ืองจาก

ครูทุกคนต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักสูตรบูรณาการของสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะเจตคติและบุคลิกลักษณะในการ

ปฏิบัติวิชาชีพ ท้ังการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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อัจฉราวดี บัวเกตุ (2547: 80) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมรายด้านตามภูมิลำเนาของผู้บริหารเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

2.2 ข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี มีการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรวมแล้วรายด้าน 4 ด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีระดับการปฏิบัติงาน

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ัง

ไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่าจะช่วยให้เข้าใจปัญหา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริกรณ์ ภิรมย์รักษ์ (2549: บทคัดย่อ) พบว่า ครูผู้สอน

และผู้นำชุมชนท่ีมีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนแตกต่างกันเช่นเดียวกับ ถาวร ไฝทอง (2549: 50) พบว่า การปฏิบัติงานด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์งานบริหารต่างกัน ปฏิบัติงานด้าน

ความสัมพันธ์กับชุมชนในภาพรวมและรายองค์ประกอบแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้และการทำวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้จากผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับ

ชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียน ทำให้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ดังน้ี 
1.1 การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลท่ีได้ทำ

ให้ทราบว่าผู้บริหารและครู มีการกำหนดนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนไป

ในทิศทางเดียวกัน ควรนำผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากไปส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาวิถีการ
ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนให้เกิดกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนต่อไป 

1.2 การปฏิบัติงานด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน มีการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ

ชุมชน และการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถ่ิน/แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลางซ่ึงน้อยกว่าด้านอ่ืน  

ควรนำผลการวิจัยมาเป็นกรอบแนวทาง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  
จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้อยู่ในระดับท่ีมากย่ิงข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษา การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงควรศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโอกาสต่อไป 
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2.1 การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาตัวแปร ภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จึงควรศึกษา

ตัวแปรอ่ืน ๆ ว่าส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูหรือไม่ เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโอกาสต่อไป 
2.2 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการพัฒนางานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนตามความ

คิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนระหว่างโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ใน

เขตเมือง และเขตชนบทเพ่ือดูความแตกต่างของการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนใน
เขตเมืองกับเขตชนบท 

 

เอกสารและส่ิงอ้างอิง 

คนึงนิจ กฤษนาม. (2553). การบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเครือข่ายวัง

จันทร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ชานุวัฒน์ สุดสาคร. (2547). การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน

 ประถมศึกษา ในอำเภอคลองใหญ่ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด. ปริญญานิพนธ์ 
 การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาบูรพา.  

ถาวร ไฝทอง. (2549). การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3. ปริญญานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

ทัศนา แสวงศักด์ิ. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตามแนวทางปฏิรูป 

การศึกษา. วารสารวิชาการ. 8(1), 43-49. 

ธีระ รุญเจริญ. (2550). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษา.

กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง. 
นพดล แสนบัณฑิต.(2551). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน

 กับผลสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนท่ีสอนช่วงช้ันท่ี 3 - 4 สังกัด

สำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1. ปริญญานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การ
บริหารการศึกษา). สกลนคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550). ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการสถานศึกษาหน่วยท่ี 8-15. 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

รัตนา กาญจนพันธ์. (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน. ภาควิชาบริหารการศึกษา 
และอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 



 119 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

วรพล สังขะวิไล. (2550). การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน ในอำเภอบางปะกงสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต  
(การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.  

วิมล สันแดง. (2550). การนำเสนอรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน

ในอำเภอบ้านไร่สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานีเขต 2. ปริญญานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา). นครสวรรค์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค์.  
ศิริกรณ์ ภิรมย์รักษ์. (2549). บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในทัศนะ

ครูผู้สอนและผู้นำชุมชน: ศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2.

วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร. 

สมชาย สุดเลิศ. (2550). ศึกษาสภาพการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2. ปริญญา

นิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สมสมัย คำจันทร์ศรี. (2551). การพัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิค 

บ้านแพง จังหวัดนครพนม. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).  
  มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2548). มาตรฐานตำแหน่งและ 

มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. หนังสือเวียนท่ี 
ศธ 0206.3/ว.17 วันท่ี 21 ตุลาคม 2548. 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551). รายงานการวิจัย สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนา 

ครูในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง. กรุงเทพมหานคร: สกศ. 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559). 

  กรุงเทพมหานคร: สกศ. 

สุณิตา บุริมาศ. (2552). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานความสัมพันธ์ชุมชนของ 

โรงเรียนบ้านวังยาว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2. กรุงเทพมหานคร. 
สุภาภรณ์ ศัพทเสน. (2551). การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียน 

วัดช่องนนทรี สำนักงานเขตยานาวา: กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ. 

สุรพล อ้นถาวร. (2550). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดหนองแช่แว่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี 

เขต 2. ภาคนิพนธ์ (การบริหารการศึกษา). ฉะเชิงเทรา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎราชนครินทร์.  



 120 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

อัจฉราวดี บัวเกตุ. (2547). การปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4. สารนิพนธ์ 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). นครศรีธรรมราช: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช.  

อัญชลี คำผ้ัน. (2554). บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

ของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา. สารนิพนธ์. การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).
กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Birmingham, Kenneth Vernon. (1998, November). The Characterization of Successful 

School, Family, and Community Partnerships. Dissertation Abstracts 

International. 59(5), 1406-A. 

Krejcie, Robert.B; & Morgan, Darlye W. (1970, Autumn). Determining Sample Size for 

Research Activity. In Journal of Education and Psychological measurement.  

30(3), 608. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

Morale and Encouragement to Work of the Teachers of Piboon  

Prachasan School under the Special Educational  

Administration Office Ministry of Education 

 

น้ำทิพย์ จันทร์มูล 

Namthip Junmoon 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

Faculty of Education Bangkokthonburi University  

e-mail: piglet_nicknun@hotmail.com 

Received: June, 11 2020 

Revised: July, 5 2020 

Accepted: July, 15 2020 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและหาแนวทางในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการใน 6 ด้าน ได้แก่ 

ด้านลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน

และสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และด้านการบริหารและปกครองบังคับบัญชา 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ จำนวน 97 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ มีขวัญกำลังใจในกาปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน

พบว่า ส่วนใหญ่มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการสร้างขวัญกำลังใจ 

ในการปฏิบัติงนของครูโรงเรียนพิลประชาสรรค์ในภาพรวมคือ ควรปรับปริมาณงานท่ีครูรับผิดชอบให้มี
ความเหมาะสม ควรมีส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีทำให้ครูมีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี 

ควรสนับสนุนครูได้รับการอบมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และควรจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือครู 

 

คำสำคัญ: ขวัญกำลังใจครูในการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to examine and to explore approaches to 

creating morale and encouragement to work of the teachers of Piboon prachasan School 

under the Special Educational Administration Office, Ministry of Education in 6 areas 

including job characteristics, work environment, security and achievement, salary and 

welfare, relationship among colleagues and administration and supervision. The 

population studied were 97 teachers of Piboon prachasan School. The instrument used 

for collecting the data was a 5-point rating scale questionnaire. The statistics used for 

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

The research findings were as follows: 1) the morale and encouragement to work 

of the teachers of Piboon prachasan School under the Special Educational Administration 

Office, Ministry of Education was overall at high level and after item analysis, it was found 

that each aspect of morale and encouragement to work of the teachers was also at high 

level and 2) approaches to creating morale and encouragement to work of the teachers 

of Piboon prachasan School included that the teachers work load and responsibilities 

should be appropriately adjusted, the teachers should be provided with facilities so that 

they would be more motivated to work and the teachers should be encouraged to attend 

training courses to enhance their knowledge and work skills and welfare should be 

provided to help them. 

 

Keyword: Teachers' Morale and Encouragement in Performance 

 

บทนำ 

การท่ีบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพได้น้ัน ย่อมข้ึนอยู่กับความพึงพอใจ

เพราะความพึงพอใจ จะช่วยเพ่ิมความสใจในงานมากข้ึน เพ่ิมความกระตือรือร้นในการทำงานมากข้ึน  
และเพ่ิมผลผลิตให้สูงข้ึน ในทางตรงข้าม หากผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลไม่เกิดความพึงพอใจในงาน  

ไม่กระตือรือรัน ทำให้ไม่สนใจงาน ไม่กระตือรือรัน ผลผลิตของงานก็ตกต่ำ หน้าท่ีของผู้บริหารก็คือจะต้องรู้

วิธีท่ีจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ เพ่ือจะให้งนบรรลุเป้หมายและมีผลผลิตของงานสูงข้ึนซ่ึง
สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (2546: 1) ท่ีได้กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเป็น

ปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร หกคนในองค์กรได้รับความพอใจ ได้รับความยุติธรรม 

ได้รับการพัฒนา มีขวัญกำลังใจศรัทธและเช่ือม่ันในองค์กรแล้ว จะเก้ือหนุนและส่งเสริมให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประสิทธิภาพสูงสุดและวัชรา กวมทรัพย์ (2545: 4) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การมี
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บุคลากรท่ีมีความสามารถและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร 

เป็นปัจจัยอย่างหน่ึงท่ีสามารถใช้เป็นส่ิงยึดเหน่ียวให้บุคลกรมีความรัก ความพอใจท่ีจะร่วมงานกับองค์กรน้ัน 

และการใช้คนให้ทำงานมีได้คำนึงถึงเพาะความรู้ ความสมารถของบุคลกรเท่าน้ัน แต่ได้ยึดความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ เป็นสำคัญเพราะแม้คนจะมีความรู้ความสมารถเพียงใด หากขาดความจริงใจ  

ความพึงพอใจท่ีจะทำงานน้ันแล้วผลงานก็ไม่อาจสำเร็จอย่างมีคุณภาพได้ ดังน้ัน ความพึงพอใจของบุคคลต่อ

ส่ิงต่าง ๆ จึงเป็นเร่ืองสำคัญท่ีทุกหน่วยงานจะต้องตระหนักและคำนึงถึงเสมอ (วินัย นคาภิรมย์, 2530: 4) 

ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็คือขวัญและกำลังใจ เพราะหน่วยงานหรือ
องค์กรใดจะสำเร็จหรือล้มเหลวน้ันข้ึนอยู่กับตัวบุคคลว่าเป็นผู้มีขวัญดีหรือไม่ท่ีจะสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ

ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรน้ันได้ (เกียรติพันธ์ หนูทอง, 2549: 4) 

ขวัญกำลังใจของครูในการปฏิบัติงานจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญย่างย่ิงท่ีผู้บริหารทุกระดับควรตระหนักและ
ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะถ้าครูมีขวัญกำลังในการปฏิบัติงานท่ีดีหรือสูง แสดงว่าครูมีความรู้สึกท่ีดีต่อ

โรงเรียน รู้สึกดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกท่ีจะเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจ

กันทำงาน แต่หากครูมีสภาพของขวัญและกำลังใจในการทำงานท่ีไม่ดีหรือต่ำ แสดงว่าครูกำลังเสียขวัญ  

มีความสึกระแวง ไม่เช่ือถือกันในหมู่เพ่ือนร่วมงาน การละท้ิงงานก็จะเกิดข้ึน ภารกิจของสถานศึกษาน้ัน
ย่อมไม่บรรลุผลและจะดับสูญไปในท่ีสุด (ถาวร ศรีแก้ว, 2549: 2) 

ขวัญกำลังใจ เป็นองค์ประกอบสำคัญย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล "ขวัญ" หรือ "Morale" หมายถึง ทัศนคติต่อหมู่คณะของแต่ละบุคคล  

ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวของหมู่คณะ (กรรณิการ์ นิยมศิลป์, 2536: 1) ขวัญเป็นเจตคติส่วนบุคคลอัน
ประกอบด้วยความม่ันใจ ต้ังใจ เต็มใจ เสียสละ และกล้าหาญ มีกำลังใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีการงานตามความ

ต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มในฐนะท่ีบุคคลน้ันเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ซ่ึงข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ 

ต่าง ๆ เช่น ความรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จและเป้าหมายของกลุ่ม ความรู้สึกเช่ือม่ันศรัทธาท่ีมีต่อผู้นำ  
และความรู้สึกได้รับความสำเร็จสูงสุดในอุดมการณ์ของกลุ่ม ความรู้สึกว่าการร่วมมือของฝ่ายบุคคลเกิดผลดี 

ตลอดจนความรู้สึกเสียสละ จงรักภักดีระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป็นต้น (Gove, 1971: 1468) สอดคล้องกับ

ปรียาพร วงศ์อนุตโรจน์ (2547: 132) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูปของ

พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ความกระตือรือร้น ความหวัง ความกล้า ความเช่ือม่ัน และในทางตรงข้าม คนท่ี
ปราศจากขวัญแสดงออกในรูปของความเฉ่ือยชา ความเฉยเมย ความหวาดระแวง ขาดความเช่ือม่ัน ขวัญจึง

เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม คนท่ีมีขวัญดีจึงสังเกตได้จากความกระตือรือร้นในการทำงาน 

เต็มใจท่ีจะทำตามกฎข้อบังคับของหน่วยงาน พยายามปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายและอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็น

พฤติกรรมท่ีมีผลดีต่อหน่วยงาน ซ่ึงหากผู้บริหารทราบปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ ก็จะสามารถ
ประเมินสภาพองค์การ เพ่ือเลือกวิธีเสริมสร้างขวัญกำลังใจท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสภาพองค์การน้ัน ก็จะทำ

ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ 
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ขวัญกำลังใจ จึงสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะขวัญของบุคลากรในองค์กร เป็นการ

สะท้อนถึงเจตคติของบุคลากรท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2541: อ้างถึงในสมพงษ์ 

ไกรสรไขศรี, 2550: 1) หากครูมีขวัญกำลังใจท่ีดี ย่อมมีความพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ ส่งผลให้สถานศึกษปถึงเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เพราะขวัญกำลังใจ

มีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด คนท่ีมีความรู้ความสามารถดี แต่หากขวัญกำลังใจไม่ดี ก็ไม่

สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ (พนัส หันนาคินทร์. 2543: อ้างถึงใน สมพงษ์ ไกรสรไขศรี, 2550: 1) 

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงทำให้มีนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษเรียนร่วมกับ

นักเรียนปกติเป็นจำนวนมาก และบุคลากรทางการศึกษาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการเรียน

การสอน อีกท้ังโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ อยู่ในภาวะขาดแคลนอัตรากำลังครู สืบเน่ืองมาจากนโยบาย
ภาครัฐกำหนดให้ทุกส่วนราชการยุบเลิกอัตราว่าง เน่ืองจากการเกษียณอายุราชการปกติและการเกษียณ

ก่อนกำหนด การย้ายออกนอกพ้ืนท่ีมากข้ึน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้แก้ปัญหา โดยใช้ระบบครูช่วย

ราชการกลับสังกัดเดิม เกล่ียครูช่วยสอน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ (สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี, 2546: 1) จึง

จ้างพนักงานราชการและครูอัตราจ้างมาช่วยแบ่งเบาภาวะการขาดแคลนครูในงานสอน แต่พนักงานราชการ
และครูอัตราจ้าง ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง หากหย่อน

ประสิทธิภาพ หรือไม่มีงบประมาณในการจ้าง อาจทำให้ท้ังพนักงานราชการและครูอัตราจ้างถูกเลิกจ้างได้ 

ในภาวะขาดแคลนครูเช่นน้ี นอกจากครูต้องรับภาระหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว ครูยัง

ต้องรับภาระงานพิเศษด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นงานสนับสนุนการศึกษาท่ีแต่ละโรงเรียนต้องดำเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาลมากย่ิงข้ึน ความเครียด ความวิตกกังวลของพนักงาน

ราชการและครูอัตราจ้างท่ีมีต่อความไม่ม่ันคงในการทำงานอาจส่งผลให้ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่ำ ทำงานไม่มี
ประสิทธิภาพ เฉ่ือยชา ไม่กระตือรือร้นเท่าท่ีควรส่งผลให้สถานศึกษาไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ดังน้ัน ขวัญกำลังใจจึงเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการเสริมสร้างขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครู เพราะในการบริหารงานท่ีมุ่งหวังความสำเร็จ ขวัญของบุคคลในองค์การ

เป็นส่ิงสำคัญ การท่ีบุคคลในองค์การมีขวัญดีจะแสดงออกในความศรัทธาและพอใจในการทำงาน ใช้ความ
พยายามทำหน้าท่ีของตนอย่างดีท่ีสุด เพ่ือให้ได้ผลงานท้ังปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนมีการร่วมมือ 

ประสานงานท่ีดีต่อกัน มีทัศนคติ ท่าที ความรู้สึกท่ีดีในการทำงาน ขวัญในการทำงานของแต่ละบุคคลจะ

เกิดข้ึน เม่ือเป้าหมายของกลุ่มโดยท่ัวไปได้บรรลุผลสำเร็จและสมาชิกของกลุ่มแต่ละคนมีความสุขใจและ 

พึงพอใจเกิดข้ึนด้วย (สิทธิชัย แย้มพยนต์, 2548: 13) 

จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ในด้านขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 



 125 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนำผลการศึกษไปเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคล ในการสร้างขวัญกำลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน สามารถพัฒนาระบบการศึกษาไทย คุณภาพคนและสังคมไทย
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สมดังเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติิ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

       ตัวแปรท่ีศึกษา 
 

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู 6 ด้าน  

แนวทางการสร้างขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครู 

1. ลักษณะงาน 

2. สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

3. ความม่ันคงและความก้าวหน้า 
4. เงินเดือนและสวัสดิการ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

6. การบริหารและการปกครองบังคับบัญชา 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 97 คน 
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2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชา

สรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และด้านการบริหารและการปกครองบังคับบัญชา 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โดยผนวกตามแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์ก จำนวน 6 ด้าน 

ดังน้ี 

1) ลักษณะงาน 
2) สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

3) ความม่ันคงและความก้าวหน้า 

4) เงินเดือนและสวัสดิการ 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
6) การบริหารและการปกครองบังคับบัญชา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามด้านข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามข้อมูด้านขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดับ โดยสอบถามขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ 

1) ลักษณะงาน 

2) สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

3) ความม่ันคงและความก้าวหน้า 
4) เงินเดือนและสวัสดิการ 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

6) การบริหารและการปกครองบังคับบัญชา 

 

   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ผลการวิจัย 

1. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  

และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ สำหรับด้านลักษณะงาน ด้านความม่ันคง และความก้าวหน้า  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และด้านการบริหารและปกครองบังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก 

2. แนวทางการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสรุปได้ ดังน้ี 
2.1 ด้านลักษณะงาน พบว่า ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของครู และปริมาณงาน

ท่ีรับผิดชอบให้มีความเหมาะสม 

2.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ควรมีส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีทำให้ครูมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี สถานท่ีทำงานควรเป็นสัดส่วนเอกเทศ 

2.3 ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ควรส่งเสริมสนับสนุนครูให้ได้รับการอบรมสัมมนา  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

2.4 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ควรจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือครู อาทิเช่นค่า
รักษาพยาบาล เงินเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง เม่ือต้องออกไปปฏิบัติราชการนอกโรงเรียน และการดำเนินงาน

เก่ียวกับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานมีความรวดเร็ว 

2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ควรจัดการส่งเสริมความสามัคคีการให้หน่วยงาน 

เช่น จัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การรดน้ำดำหัวเน่ืองในวันปีใหม่ไทย  
เพ่ือสร้างความเคารพผู้อาวุโส เป็นตัน 

2.6 ด้านการบริหารและการปกครองบังคับบัญชา ควรกำหนดนโยบายในการบริหาร 

และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดจน และปกครองด้วยความเป็นธรรม 
 

อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ี ทำให้ทราบถึง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงนของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ จากผลการวิจัยพบประเด็นท่ีควรนำมาอภิปรายผล 
ดังน้ี 

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงนของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ กระทรวงศึกษริการ เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก ขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานท้ัง 6 ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กะทรวงศึกษาธิการ ได้ จึงทำให้เกิดความพึงพอใจและมีขวัญกำลังใจอยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับผลงานการศึกษาของบุญสืบ มะปรางหวาน (2547: 61) พบว่า ขวัญกำลังใจในการ
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ปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี โดยรวมอยู่ใน

ระดับสูง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นสำคัญท่ีควรนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ด้านลักษณะงาน พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูล
ประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก มีขวัญกำลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์สิทธ์ิ ตังเทพประสิทธ์ิ (2549: 65) กล่าวว่า

ขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนในขตพ้ืนท่ีพิเศษ อำเภอบนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ครูโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

พิเศษ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมมีขวัญกำลังใจ ในด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก คือมี
ความพึงพอใจท่ีได้ใช้ความรู้ควาสมารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มีความพอใจในผลสำเร็จของงานและมี

ความพึงพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับ พรนพ พุกกะพันธ์ุ (2545: 65) ท่ีกล่าวว่า  

การมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบัติหรือรับผิดชอบน้ัน หากมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับบุคคล อาจไม่
เหมาะกับความถนัด บุคลิกภาพหรือความรู้ความสามารถของเขา จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคับข้องใจ เกิด

ความไม่พอใจซ่ึงเป็นการทำลายกำลังขวัญ แต่ถ้ามอบหมายงานท่ีถูกใจ ถูกกับความถนัด เขาย่อมพึงพอใจ

และทำงานด้วยความสุข ขวัญก็เกิดข้ึนตามมา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษริการ ได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและมีโอกาสตัดสินใจ มีอิสระในครูปฏิบัติงานจึงทำให้มีขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก  
มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับสอดคล้องกับงานวิจัยของ ร.อ.สิทธิชัย แย้มพยนต์  

(2548: 73) ได้ศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการช้ันประทวน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

พบว่า ขวัญกำลังใจในการปฏิบั ติงานของข้าราชการช้ันประทวน  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพแวดล้อมใน 

หน่วยงาน เช่น ระบบแสงสว่าง อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ อยู่ในสภาพท่ีส่งเสริมการทำงาน มีขวัญกำลังใจ

สูงสุด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 มีสถานท่ีปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน เป็นเอกเทศ มีความเหมาะสม สะอาดและเป็น
ระเบียบส่งเสริมประสิทธิภาพในกาพปฏิบัติงาน ทำให้เกิดขวัญกำลังใจอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก  

มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงนของครูอยู่ในระดับสอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์สิทธ์ิ  
ตังเทพประสิทธ์ิ (2549: 63 ) ได้ทำการศึกษาขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ อำเภอบ้าน

กรวดจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ดรรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิศษ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมมีขวัญ

กำลังใจ ในด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก คือ มีความพึงพอใจในความก้าวหน้าในการ
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ปฏิบัติงานในหน้าท่ี การเล่ือนตำแหน่งมีความเหมาะสมและมีความพึงพอใจกับการได้รับบำเหน็จความดี

ความชอบ และสอดคล้องกับ สุมน ณรงค์อินทร์ (2522: 62) ท่ีได้กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรและให้โอกาส

ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน หรือให้โกสท่ีจะได้เพ่ิมคุณวุฒิ กรศึกษาต่อ การเข้าอบรมน้ัน เป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างเพียงพออยู่ในระดับมาก และได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถท่ีสูงข้ึน 

จึงทำให้เกิดขวัญกำลังใจอยู่ในระดับมาก 
4. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในกาปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

พิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก เม่ือแยก

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เงินประจำตำแหน่ง หรืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เป็นส่ิงสำคัญมากท่ีจะทำ
ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้รับเงินเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง เม่ือต้องออกไปปฏิบัติราชการนอกโรงเรียน

และการดำเนินงานเก่ียวกับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานมีความรวดเร็ว มีขวัญกำลังใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นงลักษณ์ เนียมท้วม (2546: 67) ได้ศึกษาขวัญกำลังใจและ

แนวทางในการพัฒนาขวัญกำลังใจในการทำงานของข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

พบว่า ขวัญกำลังใจด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ชลบุรี เขต 1โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ อัตราเงินเดือนท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการ

ดำรงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ค่าครองชีพเร่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ ครูมีหน้ีสินเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงรัฐยังไม่

สามารถแก้ปัญหาได้ 
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า มีขวัญกำลังใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมปอง ลวรรณวงศ์ (2543: 65) ท่ีได้ศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูเกษตรโรงเรียนมัธยมศึกษา 

กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า ขวัญกำลังใจ อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูมีความรู้สึก

ว่าเพ่ือนร่วมงานไม่เก่ียง และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน มีความสุขกับการท่ีได้ปฏิบัติงานกับเพ่ือน

ร่วมงาน และได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี จึงทำให้มีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

6. ด้านการบริหาแลการปกครองบังคับบัญชา พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับ

มากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า มีขวัญกำลังใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชัชวาล ทองทิพย์ (2543: 66) ได้ทำการศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา

ประเภทช่างอุตสาหกรรมในกรุเทพมหานคร พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม

ในกรุงเทพมหานคร มีขวัญกำลังใจในด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ  



 130 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

นงลักษณ์ เนียมท้วม (2546: 64) ได้ศึกษาขวัญกำลังใจและแนวทางในการพัฒนาขวัญกำลังใจในการทำงาน

ของข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1 มีขวัญกำลังใจด้านการปกครองบังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ
ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลเอาใจใส่การปฏิบัติงนของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ให้คำปรึกษาและคอย

ช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาท้ังในหน้าท่ีการงานและเร่ืองส่วนตัว ให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.1 ด้านลักษณะงาน มอบหมายงานในปริมาณท่ีไม่เหมาะสมจึงควรมอบหมายงานในปริมาณท่ี

เหมาะสมกับความถนัดและความสมารถของบุคคล ไม่ควรให้ภาระงานกองอยู่กับบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาก
เกินไป เพ่ือไม่ทำให้บุคคลน้ันเกิดความเครียด วิตกกังวลว่างานอาจล่าช้า ไม่ทันเวลา ถูกตำหนิและขาดขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในหน่วยงานควรจัดให้มีส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีทำให้

กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร หรืออ่ืน ๆ  
ท่ีบุคลากรจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ควรอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้อยู่เสมอ 

1.3 ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเพ่ือได้รับทักษะความรู้

ใหม่ ๆ เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาท่ีตนมีความถนัด 

1.4 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกโรงเรียนทุกคร้ัง ควรมีเบ้ีย
เล้ียงในการเดินทาง เพ่ือมิให้ครูรู้สึกเป็นภาระท่ีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากค่าใช้จ่ายประจำวัน  

และควรจัดให้มีคตอบแทนสวัสดิการท่ีต้องการให้มีการปรับระดับค่าครองชีพให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน 
1.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ควรเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีมสร้างความสามัคคี

ในหน่วยงาน เพ่ือความสุขกับการท่ีได้ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน 

1.6 ด้านการบริหารและคาปกครองบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรควบคุมดูแลเอาใจใส่ 

การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาท้ังใน
หน้าท่ีการงานและเร่ืองส่วนตัว ให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาขวัญกำลังใจใการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอน

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ด้านการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน (Check–C) และด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบสำรวจ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติการสอนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ จำนวน 108 คน กำหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t - test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสห

วิทยศึกษาผาเสด็จ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการวางแผน (Plan-P) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) 

และด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ( Check-C) 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ

นิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ จำแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการ
สอนโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น

มากกกว่าครูระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู, การนิเทศการสอน, ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to examine and to make a comparison of 

teachers’ opinions towards instructional supervision performed by the school 

administrators in Sahawitayasuksa Pha Sadej under the Saraburi Primary Educational 

Service Area Office 2 in 4 aspects: Plan-P, Do-D, Check-C and Action-A. This study was a survey 

research. The researcher used Krejcie and Morgan’s sample size determination table and the 

simple random sampling to select the sample of the research. The study sample were 108 

teachers in Sahawitayasuksa Pha Sadej. The instrument used for collecting the data was a 

questionnaire which comprised 1) a checklist on the respondents’ status and 2) a 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 research findings were as follows: 1) according to the teachers’ opinions, the 

instructional supervision was performed by the school administrators in Sahawitayasuksa 

Pha Sadej 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 did 

not express different opinions towards the school administrators’ instructional supervision. 

When classified by teachers’ educational levels, it was found that their opinions were 

different in whole and in part at the .05 level of significance. That is, the teachers with 

educational levels higher than bachelor’s degree expressed a higher level of opinions 

than that of the teachers with bachelor’s degree. 

 

Keywords: Teachers’ Opinions, Educational Supervision, Administrators 

 

บทนำ 

ในปัจจุบันการศึกษาถือว่าเป็นส่ิงสำคัญมากสำหรับมนุษย์ ทุกคนท่ีเกิดมามีความจำเป็นท่ีจะต้อง

เรียนรู้ และศึกษาหาความรู้เพ่ือสามารถปรับตัวและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังน้ันการศึกษาจึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต การศึกษาส่งผลให้มนุษย์สามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า และทันต่อการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน และสามารถ

พัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมตามกาลเวลา บุญเล้ียง ชะวาลิสันต์ (2543: 1) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการ
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ศึกษาของประเทศไทยแบ่งออกเป็นหลายระดับและหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ

เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาได้รับผิดชอบการจัดการศึกษา โดยสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดกระจายอยู่ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รัฐได้เป็นผู้จัดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในการอ่าน

ออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ มีความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถดำรงตนเป็น

พลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซ่ึงรัฐได้กำหนดนโยบายไว้ว่า  
รัฐพึงจัดการศึกษาภาคบังคับให้ท่ัวถึง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรับผิดชอบโดยตรง 

ในการจัดการควบคุมและกำกับการศึกษามี 4 ช่วงช้ัน คือ ช่วงช้ันท่ี 1 และช่วงช้ันท่ี 2 เป็นการจัดการศึกษา

ในระดับประถมศึกษา และช่วงช้ันท่ี 3 และ 4 เป็นการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานระดับรองลงมาท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปฏิบัติ

เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคน บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนด

ไว้ในหลักสูตร ท้ังด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

มีสุขภาพอนามัยท่ีดี โดยมีปัจจัยหลายอย่างท่ีเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จ และ
ปัจจัยท่ีสำคัญอย่างหน่ึงท่ีทำให้การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประสบความสำเร็จ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

และบุคลากรในโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546: 32) ดังน้ันผู้บริหาร

สถานศึกษาต้องให้ความใส่ใจ และตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ รู้จักปรับปรุงตนเองให้รู้และเข้าใจใน

งานนิเทศการสอน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนเป็นส่วนหน่ึงของการนิเทศการศึกษา
และเป็นวิธีท่ีช่วยให้พัฒนาการสอนของครูได้ การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยเหลือ แนะนำครู หรือ

ผู้เก่ียวข้องให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีข้ึน และทำให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพดังท่ี สุวรรณ 

บุญทศ (2541: 2) กล่าวไว้ว่ากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ มี 3 ประการ ได้แก่ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ในกระบวนการดังกล่าว กระบวนการ

นิเทศการศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีมีความสำคัญย่ิง เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการบริหาร  

ช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนดำเนินการ
พัฒนากระบวนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม สุรพงษ์ ศรีรักธรรม (2541: 2) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการสอน

เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากครูผู้สอนใน

โรงเรียนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพ  

ความต้องการ และความรับผิดชอบ ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทเป็นผู้นิเทศ เพ่ือกระตุ้น
ช่วยเหลือให้ครูสามารถปฏิบัติภารกิจการสอนให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียน

การสอน สามารถทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีพึงประสงค์ในทุก ๆ ด้าน เต็มตามวัยและเต็มตามศักยภาพ  

โดยขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นต้องสนับสนุนครูให้ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ โดยการ
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เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูให้สามารถ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนให้ดีย่ิงข้ึนอยู่เสมอ การนิเทศการสอนจึงเป็นกระบวนการพัฒนาท่ี

จะต้องกระทำอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงจะสามารถช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาการสอนให้ได้ผลดีย่ิงข้ึน แต่เดิมการนิเทศการศึกษาเป็นหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร

การศึกษา ครูเป็นเพียงผู้รับการนิเทศ แต่ในปัจจุบันงานนิเทศการสอนมีความสำคัญมากข้ึน บุคลากรใน

โรงเรียนต้องช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงข้ึน อันเน่ืองมาจาก

ศึกษานิเทศก์มีจำนวนจำกัดไม่สามารถสนองตอบความต้องการทางการนิเทศการสอนของโรงเรียนได้อย่าง
ท่ัวถึง อีกท้ังสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จึงเป็นการยากท่ี

ศึกษานิเทศก์ซ่ึงอยู่ภายนอกจะรู้สภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของโรงเรียน และโรงเรียนส่วนใหญ่

ในสภาพปัจจุบันบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถเพียงพอและบางคนยังมีความชำนาญในเฉพาะ
สาขาอีกด้วยจึงควรใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2542: 17-19) ดังน้ันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดไว้ใน หมวด 4 

มาตรา 30 ว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  
การนิเทศการสอนเพ่ือมุ่งปรับปรุงและพัฒนาการสอนในโรงเรียน ดังท่ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 

(2546: 28) กล่าวไว้ว่า การนิเทศการสอนโดยมุ่งท่ีพฤติกรรมของครูท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะงานของการนิเทศการสอน จะมีงานพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเลือกสรร

บุคลากร การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก การจัดการวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมประจำการ การปฐมนิเทศ 
การบริการพิเศษ งานสัมพันธ์กับชุมชน และงานประเมินผล โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและ

คุณภาพของนักเรียน หลักการนิเทศท่ีควรยึดถือ คือ หลักแห่งการส่งเสริมความเจริญงอกงามให้ครูและ

นักเรียน หลักการจัดอย่างเป็นประชาธิปไตย หลักการสร้างสรรค์ หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักการ
สร้างขวัญและกำลังใจ หลักการปรับปรุงการเรียนการสอน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

กับหน่วยงานอ่ืน  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ ในปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 คะแนนท่ีสอบได้ค่อนข้างต่ำ ซ่ึงสะท้อน 
ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร สาเหตุน่าจะมาจากปัจจัยหลาย

ประการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวในบรรดาปัจจัยดังกล่าว

ท่ีได้กล่าวมาน้ี ผู้วิจัยคิดว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุด รองลงมาคือ 

ตัวผู้เรียน สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้วยเหตุผลท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

อยู่ในระดับท่ียังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เป็นผลมาจาก การเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่สอนตามตำรา ครูผู้สอน



 137 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

ไม่ทำความเข้าใจหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์และนำไปจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแท้จริง ขาดความ

เอาใส่ใจ ไม่เตรียมการสอน ครูผู้สอนขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน และการขาดความเอาใจใส่ในการ

ติดตามประเมินผลของครูผู้สอน ท่ีเกิดจากการนิเทศไม่ท่ัวถึง ดังน้ันเพ่ือเป็นการปรับปรุงและกระตุ้นการ
เรียนการสอน จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ท้ังน้ี

ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหาร ครูผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถทำหน้าท่ีนิเทศการสอนภายใน

สถานศึกษา เพ่ือนำไปสู่การนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การนิเทศภายในสถานศึกษามีบรรยากาศการ

นิเทศท่ีเป็นกันเอง สามารถแก้ไขและปรับปรุงปัญหาได้ตรงจุด และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนได้อย่างท่ัวถึง เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลำดับต่อไป 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอน

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษานำไปใช้พัฒนา

ปรับปรุงการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาหรือผู้

ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทย

ศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทย
ศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 คร้ังน้ี 

ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดของกระบวนการนิเทศการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา 
(หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญการศึกษา จังหวัดสุราษฎ์ธานี, 2545: 15-16) คือ วงจรพัฒนาคุณภาพงาน

เป็นวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพท้ังระบบ ประกอบด้วย คือ 1) การวางแผนงาน (Plan–

P) 2) การปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) 3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) 4) การพัฒนา/

ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ในการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกระบวนการนิเทศการสอน
แบบ PDCA 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน 
สหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แตกต่างกัน 

2. ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แตกต่างกัน 
3. ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

แตกต่างกัน 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทย
ศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการสอน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเน้ือหา 

ในการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทย

ศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาใน 4 ด้าน  
โดยใช้กระบวนการนิเทศการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญ

ตัวแปรอิสระ 

เพศ 

     - ชาย 

     - หญิง 
ระดับการศึกษา 

     - ปริญญาตรี 

     - สูงกว่าปริญญาตรี 
ประสบการณ์ในการสอน   

     - น้อยกว่า 10 ปี 

     - 10 - 15 ปี 

     - มากกว่า 15 ปีข้ึนไป 
 

ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการนิเทศการ
สอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ 

- ด้านการวางแผน (Plan-P) 

- ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) 

- ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  

            (Check-C) 

 - ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) 
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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) 

2. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 159 คน จากจำนวน 8 โรงเรียน โดยเปิดตารางของ 

เครซ่ี และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 108 คน 
3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการสอน 
ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสห

วิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศ

การสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญการศึกษา  

จังหวัดสุราษฎ์ธานี, 2545: 15-16) ใน 4 ด้านคือ  
ด้านการวางแผน (Plan-P) 

ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) 

ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) 

ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน เป็นแบบสอบถามตรวจรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูและผู้บริหารท่ีมีต่อการนิเทศการสอน

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 2 

 

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 
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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. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านสรุปได้ดังน้ี 

2.1 ด้านการวางแผน (Plan–P) ผลการวิจัยพบว่า พบว่าความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศ

การสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียง

อันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) รองลงมา 

คือ ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) และด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ด้านการ
พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ตามลำดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้านการวางแผน (Plan–P)  

2.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ

นิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านการวางแผน (Plan-P) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (,'= 4.43) เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน ได้แก่ 1) การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการ

ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน 2) มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการสอน การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครู และ 3) สนับสนุนให้มีการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอตามภารกิจการสอน สำหรับข้ออ่ืนท่ี

เหลืออยู่ในระดับมาก 

2.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมี

ต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุ รี เขต  2 ด้านการปฏิ บั ติตามแผนงาน  (Do-D) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน ได้แก่ 1) สนับสนุนให้ครูปฏิบัติการสอนหรือ

ทำงานร่วมกันเป็นทีม 2) สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครู

ทราบ และ 3) มีการจัดหาทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการ
จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ 1) เสนอแนะให้มีการวาง

แผนการสอนหรือจัดทำบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ และ 2) มีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับ

ชุมชน สำหรับข้ออ่ืนท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 
2.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ

นิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
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นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา สำหรับข้ออ่ืนท่ี

เหลืออยู่ในระดับมาก 

3. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน 
สหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า 

3.1 ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน 

สหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน (Plan-P) และด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีเพศชายมีความแตกต่างกัน 

3.2 ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีระดับการศึกษาสูงกว่า 

ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารมากกว่าการศึกษาปริญญาตรี 

3.3 ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญท่ีจะนำมาอภิปรายผลดังน้ี  
1. ความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นำมาอภิปรายในแต่ละด้านดังน้ี 

1.1 ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) ครูในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะโรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอ 

แก่งคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ

กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานการอีกท้ังยังมีการกำหนดระยะเวลา
และทรัพยากรท่ีจะต้องใช้เพ่ือการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  

และมีการสนับสนุนให้มีการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอตามภารกิจการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 54-60) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อท่ี

ต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงน้ัน โดยระบุวิธีการเก็บ

ข้อมูลให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ พรรณี ใจเพ่ิม (2546: 65) ซ่ึงศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์
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ระหว่างทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัด

สมุทรสาคร พิจารณารายด้านการวางแผนงาน (Plan-P) อยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) ครูในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะโรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอ 

แก่งคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มี

การสนับสนุนให้ครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานร่วมกันเป็นทีมกระตุ้นให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ มีนโยบายครูจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการ

สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครูทราบ และได้มีการจัดหา

ทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่
นักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545: 43-47) ท่ีกล่าวว่า เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการนำ

แผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องน้ัน เราจะต้องสร้างความม่ันใจว่าฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติ

ได้รับทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนการน้ัน ๆ โดยมีการติดต่อส่ือสารไปยังฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีใน

การปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษา และการอบรมท่ีต้องการเพ่ือการนำแผนการน้ัน ๆ มา
ปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรท่ีจำเป็นในเวลาท่ีจำเป็นด้วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประกอบ 

พอดี (2549) ทำการศึกษาเร่ืองการนำวงจรเดมม่ิงมาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วงจรเดมม่ิงกับการปฏิบัติงาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
1.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ครูในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอ 

แก่งคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการ

สอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะโรงเรียนในสหวิทยศึกษาผา
เสด็จ อำเภอแก่งคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา

ส่วนใหญ่ ได้มีจัดให้มีแผนปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู อีกท้ัง

ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง และได้มีการจัดให้มีการ

ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการสอนของครูเป็นรายบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 129) ซ่ึงกำหนดหน้าท่ีของผู้บริหารในการนิเทศการสอน

ไว้ว่าต้องกำกับ ติดตาม และนิเทศการสอน ในเร่ืองจัดหาส่ือการเรียนการสอนให้กับครูนำไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน จัดให้มีมุมหนังสือ ห้องสมุดให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน รวมท้ังห้องพิเศษ ส่งเสริม

แนะนำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินงานด้านการนิเทศการสอนในโรงเรียน อำนวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านการสอน จัดให้มีการประเมินผลงานเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง 

หากผู้บริหารโรงเรียนยึดถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวมาข้างต้นก็ย่อมจะทำให้การนิเทศการสอนประสบผลสำเร็จ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2557) การใช้วงจรเดมม่ิง (พีดีซีเอ) ในการบริหารงานวิชาการ
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ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า การใช้

วงจรเดมม่ิงในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 42 ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก 
1.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) ครูในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะโรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ 

อำเภอแก่งคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้มี
การส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอนของครูให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้มี

การสนับสนุนให้ครูเข้าศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอนซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัย

ของ สายช่อ ทองสุข (2546) ท่ีศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ
ประถมศึกษาอำเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ  

และเปรียบเทียบ การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ตามตัวแปรต่อไปน้ีคือ วุฒิการศึกษา 

ขนาดของโรงเรียนการได้รับการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า การสนับสนุนให้ครูเข้า

ศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอน อยู่ในระดับมาก 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษา

ผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เม่ือจำแนกตามเพศ พบว่า 

ครูผู้สอนท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทย

ศึกษา ผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ท้ังด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข  

(Action-A) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวางแผน (Plan-P) 

พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
อยู่ในระดับสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงแตกต่างกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล (2552) เร่ืองการศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน  

ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า

ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูท่ีมี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีมุมมองในการทำงานท่ีกว้าง และเข้าใจกระบวนการในการนิเทศมาก

ว่าครูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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เม่ือจำแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมคิด หารินไสล (2552) เร่ืองการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า ครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของปรียา พุทธารักษ์ (2551) เร่ือง การศึกษากระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทำงาน

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ด้านการวางแผนงาน (Plan-P) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการจัดทำคู่มือครูหรือแนว

ทางการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม สนับสนุนให้มีการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถทางการสอนตรงกับ
ความต้องการหรือความขาดแคลน และควรมอบหมายหรือปรับเปล่ียนหน้าท่ีให้ครูปฏิบัติการสอนตรงตาม

ความรู้ความสามารถของครู 

1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะเสนอแนะให้มีการวาง

แผนการสอนหรือจัดทำบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับ
ชุมชน 

1.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะจัดให้มีการ

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

1.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะนำผลการประเมิน  

มาใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู จากน้ันนำเสนอ

ผลการประเมินต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ครูผู้สอน ครูประจำช้ัน หัวน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนำผลไปใช้ใน
การพัฒนางานของตน พร้อมกับให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแก่ครู 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กับโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

2.2 ควรศึกษาเร่ืองปัญหาการปฏิบัติงานการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกกลุ่ม

โรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูในทุกกลุ่มโรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการดำเนินการบ่อนการพนันขนาดเล็กในชุมชน  

2) เพ่ือศึกษาขนาดปริมาณเงินหมุนเวียน รายได้ ลักษณะการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ ของนักการพนันใน
บ่อนขนาดเล็กในชุมชน การวิจัยเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

หลัก (Key Information) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Random) ท่ีสำคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มนักเล่นพนัน จำนวน 15 คน และกลุ่มผู้ประกอบการบ่อนพนันขนาดเล็ก จำนวน 4 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิดตามแนวทางคำถามท่ีกำหนดไว้ ตามวัตถุประสงค์นำข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

 ผลการวิจัยพบว่าบ่อนการพนันท่ีต้ังในชุมชนจะดำเนินการได้ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้มีอิทธิพล

ในเขตพ้ืนท่ีน้ัน ๆ สถานท่ีต้ังของบ่อนพนันจะต้องลึกหรือต้องอยู่ในท่ีลับตาคน พ้ืนท่ีใช้เล่นพนันมี 3 

ลักษณะคือ พ้ืนท่ีว่าง ห้องเช่า และบ้านผู้อยู่อาศัยในชุมชนมาทำเป็นบ่อนพนัน ทุนท่ีนำมาบริหารบ่อนมา

จากการกู้เงินนอกระบบซ่ึงมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างบ่อนพนัน เกมพนันในบ่อนมีการเล่นเกมพนันเพียง 

1-2 ชนิดเท่าน้ัน ประมาณการรายได้ของบ่อนอยู่ระหว่าง 600,000 ถึง 1,100,000 บาทต่อเดือน สำหรับ

นักการพนัน กลุ่มผู้ประกอบการบ่อนพนัน ประมาณการขนาดเงินทุนหมุนเวียนอยู่ระว่าง 600,000 - 

1,000,000 บาท ประมาณการกำไรเฉล่ียอยู่ระหว่าง 200,000 - 500,000 บาท การใช้ชีวิตส่วนมากจะอยู่

ในบ่อนพนันเพราะต้องบริหารจัดการบ่อน มีความเป็นอยู่ดี การใช้ชีวิตเหมือนคนเป็นปกติไม่มีความ

แตกต่างจากคนในชุมชน ส่วนกลุ่มนักเล่นพนัน ประมาณการขนาดเงินทุนเพ่ือเป็นทุนพนันต่อวันอยู่ระหว่าง 

1,000 - 5,000 บาท ประมาณการกำไรเฉล่ียอยู่ระหว่าง 600 - 1,500 บาท ใช้ชีวิตอยู่ในบ่อนพนันประมาณ 

6 - 10 ช่ัวโมง มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่แน่นอนแต่มีอยู่มีกินทุกวันสามารถเล้ียงครอบครัวได้ มีหน้ีนอกระบบและ
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ดอกเบ้ียรายวันท่ีเป็นภาระในการดำรงชีพและอยู่อย่างระวาดระแวงต่อการท่ีจะต้องถูกจับกุม เพราะการ

พนันเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่คิดทำงานอาชีพใดนอกจากหาเงินรายได้จากบ่อนพนัน 

 

คำสำคัญ: เศรษฐกิจใต้ดิน, การพนัน, บ่อนการพนันขนาดเล็ก, นักการพนัน 
 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study the operation of small casinos the community in 

order to study the size of the money supply, income, life style and well-being of 

professional gamblers in small casinos in the community.  Qualitative research was used 

to collect data from key informants and select purposive sampling randomly by using 2 

groups of informants consisting of a group of 15 gamblers, and a group of 4 small casino 

operators; they were selected as key informants according to the research objectives 

regardless of the proportion of population by using an open-ended interview in 

accordance with the guideline for the question set using the collected data for content 

analysis.  It was found that gambling establishments in the community could operate with 

permission from local influential people. The location of the casino must be deep or 

secretive.  There are 3 types of gambling areas: vacant space, rental rooms and houses for 

community residents to be made into a casino. The capital used to manage the casino 

comes from informal borrowing, which is related to the casino business structure. In these 

casinos there are only 1-2 types of gambling games. The estimated income of a casino is 

between 600,000 to 1,100,000 baht per month for a professional gambler.  As for casino 

operators, the estimated circulating capital size is 600,000 - 1,000,000 baht.  The average 

profit of a casino is between 200,000 - 500,000 baht. They spend most of their time in the 

casino as it requires good management. They live normal life that is not different from 

other people in the community. As for the group of professional gamblers, their estimated 

size of the capital for daily gambling is between 1,000 - 5,000 baht.  The average profit is 

between 600 - 1,500 baht. They live in the casino for about 6-10 hours a day.  They do 

not have certainty in life, but they survive and can support their families having informal 

debt and daily interest to pay which is a burden to their lives, and they do not think of 

working in any career other than earning money from casino. 
 

Keywords: underground economy, gambling, small casinos, gambler
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บทนำ 

เศรษฐกิจนอกระบบในประเทศไทยมีขนาดค่อนข้างใหญ่และกว้างขวางครอบคลุมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจหลากหลายประเภท ท้ังกิจการท่ีถูกกฎหมายและกิจการท่ีกฎหมายไม่อนุญาตให้ดำเนินการ 
Medina and Schneider (2018) ได้ระบุถึงค่าเฉล่ียของเศรษฐกิจนอกระบบไทยต้ังแต่ ปี 2541 ถึง 2558 

มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.63 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ซ่ึงค่าเฉล่ียของโลกจำนวน 158 

ประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 27.78 ซ่ึงเห็นได้ว่าเศรษฐกิจใต้ดิน หรือเศรษฐกิจนอกระบบถือเป็นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจมีการผลิตท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการ แต่ไม่ได้ลงรายการอยู่
ในบัญชีประชาชาติ และเป็นเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่มากกว่าท่ีคาด ซ่ึงประมาณว่าหากนับรวมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในการดูแลครัวเรือนก็จะมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงหรือใหญ่กว่าเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการ ท้ังน้ี

นักวิชาการท่ัวไปนิยมแบ่งเศรษฐกิจใต้ดินออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มท่ีถูกกฎหมาย และท่ีผิดกฎหมาย
บ่อนการพนันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจใต้ดินท่ีผิดกฎหมาย 'การพนัน' เป็นปัญหาคลาสสิคในประเทศ

ไทยท่ียืดเย้ือเร้ือรังมานานพอ ๆ กับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ยาเสพติด สุรา และซ่อง ในสายตาของคนไทย

จำนวนไม่น้อย การพนันท่ีแทรกไปทุกอณูของสังคมไทย ซ่ึงเป็นปัญหามาจากปัจจัยเชิงสาเหตุ อาทิ 

'เจ้าหน้าท่ีละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี' ไม่กวดขันจับกุมบ่อนพนัน โต๊ะพนัน ตลอดจนอาจเก่ียวข้องกับเร่ืองส่วย 
อิทธิพลและปัญหาการคอร์รัปชันอีกด้วย และถ้าพิจารณาให้ละเอียดลึกซ้ึงข้ึน จะพบว่ากำลังของ 

"เจ้าหน้าท่ี" ไม่มีวันท่ีจะปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในทุกเวลา เพราะนักพนันมีความต้องการจะพนัน

อยู่ตลอดเวลา ต่อให้เจ้าหน้าท่ีกวดขันเช่นใดก็สามารถหาวิธีเล่นพนันได้เสมอไป การจะแก้ปัญหาเร่ืองการ

พนันอย่างได้ผล ประเทศไทยจะต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสาเหตุและปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ยุติธรรมใหม่ ซ่ึงจะทำให้ปัญหาลดน้อยลงและได้ผลดีกว่าการไล่จับกุม หรือใช้งบประมาณจำนวนมากในการ

ปราบปรามในแบบท่ีเป็นอยู่ โดยปัจจุบันนานาประเทศต่างยอมรับว่าการพนันเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไข

ได้โดยการจับกุมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องกลับวิธีคิดเสียใหม่ให้การพนันเป็นเร่ืองถูกกฎหมาย นำธุรกิจท่ีเคย
ดำมืดอยู่ใต้ดิน และถูกบริหารจัดการด้วยระบอบอิทธิพลมืด ข้ึนมาอยู่บนดินให้โปร่งใสและบริหารจัดการ

อย่างถูกต้องตามหลักธุรกิจ  

สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2546) มองเห็นปัญหาการพนันในสังคมไทย จึงได้ทำการวิจัยเร่ือง 

“เศรษฐกิจการพนัน : ทางเลือกในเชิงนโยบาย” ซ่ึงได้แบ่งเศรษฐกิจนอกระบบออกเป็นหลายประเภท จาก
ผลการวิจัยเร่ืองดังกล่าวพบว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมเล่นการพนันสูงถึง 7.15 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.7 

ของประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 15 ปี แบ่งเป็นผู้ท่ีเล่นการพนันในประเทศ ประมาณ 4.10 ล้านคน และผู้ท่ี

เล่นพนันตามชายแดนประมาณ 2.96 ล้านคน เงินหมุนเวียนจากการเล่นพนันประมาณ 500,000 - 

800,000 ล้านบาทต่อปี โดยท่ีเจ้าของบ่อนจะได้รับกำไรจากกิจการบ่อนพนันประมาณ 100,000 - 

165,000 ล้านบาท โดยสามารถแจกแจงได้ดังน้ี บ่อนพนันภายในประเทศมีผลกำไรประมาณร้อยละ 20 

ของเงินหมุนเวียนในบ่อน ส่วนบ่อนพนันในต่างประเทศเจ้าของบ่อนจะได้รับกำไรประมาณร้อยละ 10 ของ

เงินหมุนเวียนในบ่อน และเพราะต้องเสียค่าโสหุ้ยอ่ืน ๆ อีกประมาณร้อยละ 10 ของเงินหมุนเวียนในบ่อน 
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กลุ่มคนท่ีนิยมเล่นการพนันส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรสูงถึง ร้อยละ 22.7 ท่ีเหลือจะเป็นผู้ประกอบอาชีพ

ส่วนตัว รับจ้างท่ัวไป ลูกจ้าเอกชน และนักเรียนนักศึกษาตามลำดับ สำหรับกลุ่มผู้เล่นการพนันจะพบว่าเป็น

เพศชาย มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมลงมา 
จากผลการวิจัยของ สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2546) เร่ือง “เศรษฐกิจการพนัน: ทางเลือก

ในเชิงนโยบาย” จะเห็นได้ว่ากลุ่มประชากรไทยท่ีดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลให้จำต้อง

เข้าไปเก่ียวข้องกับธุรกิจการพนันส่วนใหญ่น้ัน มักเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้ต่ำ และอาศัยอยู่ในชุมชน

แออัดหรือตามแหล่งเส่ือมโทรมต่าง ๆ และในความเป็นจริงแล้ว บ่อนพนันในประเทศไทยส่วนมาก  
มักดำเนินกิจการอยู่ภายในชุมชนแออัดดังกล่าว โดยมีเหตุผลท้ังในด้านปริมาณผู้เข้ามาเล่นพนัน เหตุผลด้าน

การหลีกเล่ียงเจ้าหน้าท่ีผู้รักษากฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างบ่อนพนันกับประชากรในชุมชนในหลาย

ด้าน และหลายลักษณะเพ่ือเป็นเคร่ืองกำบังธุรกิจบ่อนพนัน 
จากการทบทวนงานวิจัยทางด้านการพนันท้ังหมดท่ีมีในประเทศไทยน้ัน ส่วนมากมักกล่าวถึง

ประเด็นของการพนัน ในมุมของความสัมพันธ์ระหว่างนักพนันกับบ่อนพนัน แต่ในมุมมองของเศรษฐกิจใต้

ดินท่ีทำให้เกิดอาชีพจากการพนันยังมีผู้ทำการศึกษาไว้น้อยมากและเป็นมุมมองใหม่ ซ่ึงการไม่มีงานศึกษา

อาจเป็นเพราะเหตุผลในเร่ืองของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำคัญ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ยากเป็นเหตุผลหลัก  
ในการศึกษาวิจัยน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาข้อเท็จจริงเก่ียวกับบ่อนพนันขนาดเล็กในชุมชน 

และนักการพนันท่ีมีการดำรงชีพของตนและครอบครัวจากรายได้การเล่นพนัน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูล

หรือเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายสาธารณะในการจัดการพนัน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ชุมชนต่าง ๆ ในสังคมไทย และสามารถนำไปเป็นประเด็นการศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น อาชญา
วิทยามนุษยวิทยา เป็นต้น ได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการดำเนินการบ่อนการพนันขนาดเล็กในชุมชน  

2. เพ่ือศึกษาขนาดปริมาณเงินหมุนเวียน รายได้ แหล่งเงินทุน ลักษณะการใช้ชีวิต ลักษณะ 

ความเป็นอยู่ ของผู้มีอาชีพนักการพนันในบ่อนขนาดเล็กในชุมชน 

 

คำถามการวิจัย 

ทำไมการพนันจึงสามารถทำให้บุคคลมีรายได้ ใช้การพนันทำมาหากินจนเป็นอาชีพได้ ผู้ท่ีมีอาชีพ

นักการพนันมีการดำเนินกิจกรรม การใช้ชีวิตและการดำรงชีพอย่างไรหากไม่อาชีพอย่างอ่ืน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

กรอบความคิดของงานวิจัยน้ี เร่ิมต้นจากเศรษฐกิจใต้ดิน ประเภทผิดกฎหมาย ท่ีมีความสัมพันธ์กับ

กิจกรรมการพนันซ่ึงกรณีศึกษาน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะบ่อนพนันขนาดเล็กท่ีเปิดบริการอยู่ในชุมชน โดยในบ่อน
พนันจะมีองค์ประกอบของนักการพนันอาชีพในบ่อนท่ีทำมาหากินหรือมีรายได้จากการพนัน 2 กลุ่มคือ  

ผู้ประกอบธุรกิจบ่อนพนัน และผู้เล่นพนัน โดยท้ังสองกลุ่มน้ีไม่ได้มีอาชีพอ่ืน ๆ ทำ แต่ดำรงชีพอยู่ได้ด้วย 

การพนัน (ดังภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2)    

 

 
 

ภาพท่ี 1  องค์ประกอบของนักการพนันกับบ่อนพนัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2  ความสัมพันธ์ของอาชีพนักการพนัน การดำรงชีพ ชุมชน และเศรษฐกิจใต้ดิน 

 

การดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(Key Information) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยตรง  

2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเล่นพนัน จำนวน 15 คน และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบ่อนพนันขนาดเล็ก จำนวน 4 คน 

รวม 19 คน 

 

 
ผู้ประกอบ
ธุรกิจบ่อน
พนันอาชพี 

 

 
ผู้เล่นพนนั
อาชีพ 

  บ่อนพนัน 

 

 อาชีพนักการพนัน 

 
ความสัมพันธ์กับชีวิต

ความเป็นอยู่ในชุมชน 

   
เศรษฐกิจ 
ใต้ดิน 

 
เศรษฐกิจใตด้ิน 

(ผิดกฎหมาย) 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ของการวิจัยในคร้ังน้ี คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยตรงไม่ข้ึนกับสัดส่วนจำนวนประชากร เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Random) ซ่ึงเป็นวิธีวิทยาท่ีใช้สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในประเด็นของการศึกษาเชิงลึกท่ีเน้นการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีคือ

การศึกษาธุรกิจบ่อนพนันขนาดเล็กในชุมชนและศึกษาถึงผู้มีอาชีพนักการพนัน ซ่ึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  

(Key Informant) ท่ี เลือกจะต้องเป็น ผู้ ท่ี มีความเก่ียวข้องต่อประเด็น ท่ี ศึกษา และยินดีให้ ข้อมูล 
ประกอบด้วย กลุ่มนักเล่นพนัน และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบ่อนพนันขนาดเล็ก   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์หลัก (Key-Informants) จำแนก
ตามกลุ่มท่ีมีความเก่ียวข้องกับโครงสร้างการกิจกรรมท่ีใช้เป็นกรอบในการศึกษา โดยมีการปกปิดและสงวน

นามผู้เป็นแหล่งข้อมูล ใช้การสังเกตพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การบันทึกในกระดาษและไม่มีการบันทึกเทป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการโดยนัดหมายกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants) 

เพ่ือดำเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการนัดสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สัมภาษณ์ทีละคน และข้อให้ผู้ให้ข้อมูล

หลักแนะนำผู้ให้ข้อมูลหลักต่อ หรือเป็นการอ้างอิงต่อเน่ืองปากต่อปาก (Snowball Sampling Technique) 

เพ่ือให้ได้จำนวนผู้ให้ข้อมูลสำคัญข้ันต่ำครบตามวัตถุประสงค์ ในแต่ละกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายของการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้

ข้อมูลหลัก ทุกกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ และทำการสังเคราะห์ข้อมูล ผ่านเทคนิคการถอดความบท

สัมภาษณ์ท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการส่ือสาร หรือต้องการให้ความหมายในประเด็นท่ีศึกษาจากการตอบการ
สัมภาษณ์ การใช้คำพูด และการส่ือสาร จากการตอบข้อสัมภาษณ์ตามกรอบการศึกษาท้ังในประเด็นหลัก

และประเด็นรอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีได้ทำการบันทึกมา

ทำการถอดรหัสคำ ความหมาย ตลอดจนการตีความหมายแฝงและความหมายโดยนัย เป็นข้อมูลในการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปเป็นคำตอบของการศึกษา 
การนำเสนอข้อมูลและข้อจำกัดของการวิจัย  

สืบเน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเร่ืองเศรษฐกิจใต้ดิน เป็นเร่ืองของธุรกิจบ่อนการพนันขนาด

เล็กในชุมชนและนักการพนัน โดยทำการเก็บข้อมูลจริงจากบ่อนขนาดเล็กในชุมชน 4 แห่งท่ีใช้เป็น

แหล่งข้อมูลเพ่ือทำการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักของจริยธรรมของการวิจัย การนำเสนอ
ข้อมูลของผู้วิจัยในบทความฉบับท่ีทำการเผยแพร่น้ี ผู้วิจัยต้องปกปิดช่ือแหล่งท่ีมาของข้อมูลโดยใช้นาม

สมมติแทนตัวผู้ให้ข้อมูลจริง 

 



 153 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

ผลการวิจัย 

การศึกษาของผู้วิจัยในประเด็นของการดำนเนินการบ่อนขนาดเล็กในชุมชน พบว่า ลักษณะการ

จัดต้ังและการเลือกท่ีต้ังบ่อนการจัดต้ังบ่อนพนันขนาดเล็กก่อนการต้ังจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอิทธิพลใน
พ้ืนท่ีเสียก่อนจึงสามารถดำเนินการต้ังบ่อนในชุมชนได้ ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้มิอิทธิพลดูแลในคุ้มครองตำรวจในพ้ืนท่ี 

การแจ้งข่าวการจับกุม และปัญหาความขัดแย้งของบ่อนขนาดเล็กอ่ืน ๆ ในระแวกใกล้เคียง จนส่งผลกระทบ

ต่อรายได้ของบ่อนน้ัน ๆ โดยบ่อนพนันจะต้องแลกกับผลประโยชน์ท่ีเกิดจากรายได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มอบ

ให้กับผู้มีอิทธิพลกันตามแต่ตกลงกัน สะท้อนได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังน้ี  
“การจัดต้ังบ่อนหรือ ทำบ่อนเน่ีย ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะมาสุ่มส่ีสุ่มห้าทำเน่ีย ไม่ได้นะ มันเป็นเร่ือง

ของผลประโยชน์ ผมก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่ในพ้ืนท่ีให้จบก่อนถึงทำได้ ไม่ง้ันยุ่ง” (น้อง, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาด
เล็ก, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 29 มีนาคม 2562)  

“เขาจะทำอะไรให้เราหรือ? ผู้ใหญ่ก็จะดูแลเราต้ังแต่ตำรวจ แจ้งข่าวก่อนเข้าจับกุม วางคนต้นทาง 
และเคลียร์กับบ่อนอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี”  (น้อง, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 29 มีนาคม 
2562)  

“รายได้...ของบ่อนส่วนหน่ึงจะกันไว้ให้กับผู้มีอิทธิพลท่ีช่วยจัดการปัญหาให้เรา หรือบางทีก็จ่าย
เป็นเงินคืนเงินกู้นอกระบบท่ีผู้มีอิทธิพลลงเงินมากับบ่อนเรา อันน้ีแล้วแต่ตกลงกันว่าจะให้เป็นรายเดือนหรือ
รายวัน” (หน่ึง, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 16 มีนาคม 2562) 

 

ส่วนลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีใช้ท่ีจัดการเล่นพนันเป็นบ่อนขนาดเล็กในชุมชน จะเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีท่ีต้ังลึก
หรือต้องอยู่ในท่ีลับตาคน โดยพ้ืนท่ีใช่เป็นบ่อนมี 3 ลักษณะคือ หน่ึง เลือกใช้พ้ืนท่ีว่างในชุมชนท่ีลับตาคน

หรือไม่เป็นท่ีสังเกตได้ง่าย สอง เลือกเอาห้องเช่าทำเป็นบ่อน และใช้บ้านท่ีอยู่อาศัยเป็นบ่อน โดยผู้ให้ข้อมูล

หลักให้ข้อมูลตรงกันท้ังหมด ดังน้ี 
“ท่ีต้ังของบ่อนพนัน ต้องดูมิดหูมิดตาคน โดยมากจะใช้ท่ีว่าง ๆ ในชุมชน ห้องเช่า หรือบ้านพักท่ีไป

เช่าไว้ทำเป็นท่ีเล่นพนัน ซ่ึงจะมีคนดูต้นทางไว้คอยบอกความเคล่ือนไหวท้ังตำรวจและนักพนันต่างถ่ินท่ีมา
เล่น” (น้อง, หน่ึง, ป่ากลัวย, ไก่, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล มีนาคม - พฤษภาคม 2562) 

สภาพของบ่อนพนันบ่อนพนันขนาดเล็กในชุมชนท่ีศึกษาทุกบ่อนไม่ว่าจะเล่นในพ้ืนท่ีลักษณะใด ผู้มี
อาชีพเจ้าของบ่อนจะจัดมีเกมส์พนัน เพียงแค่ 1-2 ชนิดเท่าน้ัน โดยสภาพพ้ืนท่ีจะแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะทางกายภาพ เช่น พ้ืนท่ีว่างในชุมชน ห้องเช่า หรือบ้านพักอาศัย 

“การเปิดพ้ืนท่ีเล่น มันต่างกันแล้วแต่บ่อน บางทีใช้บ้านอาศัย (ท่ีเราไปเช่าไว้) บางทีใช้ห้องเช่า 
หรือท่ีลับตาว่าง ๆ ในชุมชน สภาพมันไม่เหมือนกัน แต่ท่ีเหมือนกันคือ มีเปิดให้เล่นแค่ 1 หรือ 2 อย่าง 
ไพ่ม้ัง ไฮโลบ้าง ก็เท่าน้ัน บ่อนจะมีการจัดบริการ อาหาร น้ำ ฯลฯ ทุก 6 ช่ัวโมง กินฟรี” (น้อง, อาชีพ
เจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 29 มีนาคม 2562) และจากการลงพ้ืนท่ีสำรวจของผู้วิจัย  
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“บ่อนการพนันขนาดเล็กมีพ้ืนท่ีประมาณห้อง 4x5 เมตร มีคนเล่นเป็นกลุ่มๆ ประมาณ 4-5 คน ยืน
มุงกันด้านนอกวงอีก 2-3 คน เกมท่ีเล่นในบ่อน มีไฮโล หรือ น้ำเต้า ปู ปลา และเกมไพ่ป๊อก มีคนจัดการ
บ่อนและคนเก็บค่าต๋งเวียนดูอยู่รอบ ๆ เจ้ามือวงพนัน เงินท่ีอยู่ในกองพนันมีต้ังแต่ 200 – 3000 บาทสลับ
เปล่ียนหมุนเวียนกันในแต่ละรอบ” ท้ังน้ีจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าบ่อนพนันในชุมชนจะไม่มีบาคาร่า 
หรือ เกมส์ตู้ม้า หรือ สล็อตเมชีน เหมือนกับบ่อนขนาดใหญ่ เพราะเม่ือถูกจับกุมจะไม่สามารถเคล่ือนย้าย
อุปกรณ์ได้โดยง่าย (ผู้วิจัย,การลงพ้ืนท่ีสำรวจบ่อนพนันขนาดเล็กในชุมชน, ระหว่างเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม 2562) 

รายได้-ค่าใช้จ่ายของบ่อน 

จากการประมาณการท่ีได้มาจากข้อมูลของเจ้าของบ่อนในแต่ละบ่อนท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก สามารถ

แสดงโดย (ตารางท่ี 1) ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าใช้จ่ายรวม รายได้รวม และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภายในหน่ึงเดือน 
 

ช่ือบ่อน ค่าใช้จ่ายรวมท้ังส้ิน รายได้รวมท้ังส้ิน 
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย

ภายในหน่ึงเดือน 

บ่อนหน่ึง 498,500 855,000 356,500 

บ่อนน้อง 615,000 1,155,000 540,000 

บ่อนป่ากล้วย 440,500 665,000 224,500 

บ่อนไก่ 637,500 1,155,000 517,500 

ท่ีมา: จากการรวบรวมของผู้วิจัย สัมภาษณ์เจ้าของบ่อนพนันขนาดเล็ก 
 

ข้อมูลตารางและจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยนำมาประมาณการขนาดของเงินทุนหมุนเวียนเฉล่ียข้ันต่ำ

จะอยู่ระหว่าง 600,000 - 1,000,000 บาท โดยมีประมาณการกำไรเฉล่ียอยู่ระหว่าง 200,000 - 500,000 

บาท ต่อเดือน  
สำหรับการศึกษาประเด็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกอบธุรกิจบ่อนพนันอาชีพ ได้มาจากการ   

สัมภาษณ์เจ้าของบ่อน จำนวน 4 ราย ได้ข้อมูลตรงกันในเร่ืองของการใช้ชีวิต ดังน้ี 

“การใช้ชีวิตก็เป็นปกติเหมือน ๆ กับคนในชุมชน ไม่แตกต่าง แต่อาจมีความเป็นอยู่ท่ีสบายกว่า
ชาวบ้านนะเพราะมีเงินมากกว่าไง พวกเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตท่ีร่ำรวยอะไรมากมีกิน ก็ได้จากบ่อนการพนันท่ีมีคน
มาเล่น พวกเรามีชีวิตและใช้เวลาส่วนมากก็อยู่ในบ่อน ได้เงินค่าน้ำมากก็มีค่าใช้จ่ายอีกหลายๆ อย่าง ชีวิตก็
ปกติเหมือนคนธรรมดา” (เจ้าของบ่อนหน่ึง, น้อง, ป่ากลัวย, ไก่, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล. ระหว่างเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม 2562)  

สำหรับประเด็นคำถามสำคัญท่ีช้ีว่าบุคคลเหล่าน้ีมีนักการพนันไม่ได้หากินจากการทำงานอาชีพอ่ืน 
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบ่อนขนาดเล็ก ทุกรายสรุปตรงกันว่าไม่อยากประกอบอาชีพ 
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อ่ืนอีก เพราะอาชีพน้ีสามารถสร้างรายได้ เล้ียงครอบครัวและทำให้มีชีวิตท่ีดีได้เหมือนการทำอาชีพอ่ืนท่ีถูก

กฎหมาย สะท้อนได้จาก 

“ไม่ทำอย่างอ่ืนหรอก เม่ือก่อนเคยเป็นพนักงานบริษัท ติดตามนาย พอดีมีโอกาสท่ีนายให้มาลอง
ทำดูและให้ทุนมาเปิด เลยทำมาตลอดได้เงินดีกว่าเป็นลูกจ้างอีก เราก็ชอบงานน้ีนะ ไม่รู้สึกด้อยอะไรเพราะ
ทำให้เรามีเงินได้เหมือน ๆ คนอ่ืนหรือบางทีมากกว่าด้วยซ้ำ” (น้อง, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์
ส่วนบุคคล 29 มีนาคม 2562) 

“อดีตเคยเป็นนักเล่น ไม่มีอาชีพอ่ืน มีหน้ีสินจำนวนมาก ได้รับโอกาสจากผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็น
เจ้าหน้ีรายใหญ่ ให้มาปิดบ่อนและต้องนำเงินร้อยละ 20 ของรายได้รายวันไปชำระหน้ี ก็เลยทำบ่อนมาจน
เป็นอาชีพ ไม่ได้ทำงานอ่ืนเพราะเราเช่ียวชาญทางน้ี” (น้อง, อาชีพเจ้าของบ่อนขนาดเล็ก, สัมภาษณ์ส่วน
บุคคล 16 มีนาคม 2562)  

ส่วนผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มนักพนันรายได้ - ค่าใช้จ่าย นักพนันท่ีเล่นพนันเป็นอาชีพโดยการหา

รายได้จากการพนันทุกราย มักจะมีรายได้หลักจากการเล่นพนันโดยแต่ละคนจะกำหนดเป้าหมายของรายได้

ไว้เป็นท่ีชัดเจนเสมอ เน่ืองจากนักพนันท่ีเล่นเพ่ือการดำรงชีพจะต้องการแค่เพียงเงินเพ่ือใช้จุนเจือครัวเรือน

เท่าน้ัน พอเล่นได้ตามเป้าท่ีต้ังไว้ก็จะเลิกทันที ดังน้ันรายได้ของนักพนันเหล่าน้ีคือตัวเลขเป้าหมายจากการ
เล่นพนันของแต่ละคน ซ่ึงเม่ือนำเอาข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจะสามารถประมาณการขนาดเงินทุน

พนันต่อวันซ่ึงเงินทุนต่อวันเฉล่ียจะอยู่ระหว่าง 1,000 - 5,000 บาท โดยมีเป้าหมายของรายได้จากการเล่น

พนันต่อวันเฉล่ียต้ังแต่ 800 - 1,000 บาท สะท้อนได้มาจากข้อมูลการสัมภาษณ์ ดังน้ี 

“ทุนสำหรับการเล่นพนันน้ันเงินทุนผมได้มาจากการกู้เงินนอกระบบนะ กู้มาแล้วมาเล่นหมุนเงินไป 
พอเล่นได้เท่าเป้าท่ีวางต้องเลิกทันทีเพราะเราได้เงินเล้ียงตัวแล้ว เงินทุนท่ีต้องในกระเป๋าก็ประมาณ หน่ึงพัน
ข้ึนไป บางทีก็มีทุนถึง 3 - 4 พันก็มี ได้มาเก็บไว้ใช้ต่อทุนและใช้จ่ายประจำวัน” (โจ้, อาชีพนักเล่นพนัน, 
สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2562)  

“เล่นพนันต้องมีเงินลงทุน ส่วนมากก็หาได้จากเงินกู้จากเจ้าของบ่อนหรือนายทุนและเงินท่ีได้จาก
การเล่นก็คือนเขาเหลือเอาไว้ทำทุน ก็ใช้ทุนต้ังแต่ 1,000 – 2,000 บาท ส่วนเวลาได้ตามเป้า หักกลับหน้ีสัก
พันบาทก็เลิก พรุ่งน้ีว่าใหม่” (พ่ีก้อย, อาชีพนักเล่นพนัน, สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2562) 

“การมาเล่นพนันจำเป็นต้องมีเงินทุนเพ่ือการแทงในแต่ละรอบ สำหรับเราแล้วจะใช้เงินทุน 
ประมาณ 2,000 บาทเพ่ือเอาไว้ต่อทุน ได้มาก็หมุนเล่นจนคิดว่าพอตามเป้า กลับบ้าน ไปรับลูก ใช้เวลา
ประมาณ 5 ช่ัวโมงต่อวันท่ีอยู่ในบ่อน เป็นงานสบาย ๆ นะ นักพนันมืออาชีพต้องสูงกับใจให้ได้” (พ่ีนก, 
อาชีพนักเล่นพนัน, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2562)         
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 สำหรับท่ีมาท่ีมาของอาชีพก่อนมาเป็นนักพนันอาชีพ ค่าใช้จ่าย และเป้าหมายรายได้ต่อวันสามารถ

ดูได้จากตารางท่ี 2 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2  แสดงอาชีพของนักเล่นพนันในอดีต ค่าใช้จ่าย และรายได้เป้าหมายในการเล่นพนันต่อวัน  
 

รายช่ือนักเล่น 
อดีตประกอบ

อาชีพ 

ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ 

(รายวัน) 

ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ 

(รายเดือน) 

เป้าหมายในการ

เล่นพนันรายวัน 

กลุ่มท่ีเคยประกอบอาชีพท่ีค่อนข้างม่ันคงน่าเช่ือถือ 

คนท่ี 1 ทำงานราชการ 300 4,000 1,000 

คนท่ี 2 ทำงานราชการ 200 2,000 1,200 

คนท่ี 3 บริษัทเอกชน - 2,500 1,000 

คนท่ี 4 บริษัทเอกชน - 2,000 1,000 

คนท่ี 5 บริษัทเอกชน 200 1,000 2,000 

กลุ่มท่ีในอดีตมีรายได้ไม่แน่นอน และผู้ท่ีในอดีตไม่เคยประกอบอาชีพ 

คนท่ี 6 ทำงานในบ่อน - 5,000 1,000 

คนท่ี 7 ทำงานในบ่อน 100 3,500 1,000 

คนท่ี 8 ต้องโทษจำคุก 300 1,000 800 

คนท่ี 9 ต้องโทษจำคุก 200 1,500 1,000 

คนท่ี 10 นักมวย 100 3,500 1,000 

คนท่ี 11 นักเล่นพนัน 300 1,500 1,000 

คนท่ี 12 ค้าขาย 300 4,500 2,000 

คนท่ี 13 ไม่มี 300 1,500 1,000 

กลุ่มท่ีมีรายได้สูง 

คนท่ี 14 ประกอบธุรกิจ - 2,500 1,000 

คนท่ี 15 ราชการตำรวจ - - ไม่กำหนดเป้าหมาย 

ท่ีมา: จากการรวบรวมของผู้วิจัย สัมภาษณ์นักพนัน 

 

จากตารางเห็นได้ว่านักพนันท่ีปัจจุบันเล่นการพนันทุกวันจนเป็นอาชีพ หาเล้ียงครัวเรือน มีอดีต

ท่ีมาของนักการพนันรวม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเคยมีรายได้ม่ันคง กลุ่มท่ีไม่เคยประกอบอาชีพ และกลุ่มผู้เคยมี
รายได้สูง ซ่ึงแต่ละรายจะมีภาระค่าใช้จ่าย ของเงินกู้ เป็นรายวันเฉล่ีย ระกว่าง 100-300 บาทต่อวัน  

และภาระเงินกู้รายเดือนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1,000 - 5,000 บาท ต่อเดือน  
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ชีวิตความเป็นอยู่ของนักพนันโดยท่ัวไป พบว่าเป็นอาชีพท่ีมีรายได้ไม่แน่นอนแต่มีรายได้เล้ียง

ครอบครัวทุกวัน มีชีวิตเป็นปกติชนเหมือนชาวบ้านในชุมชนท่ัวไป ความเป็นอยู่ไม่สุขสบายนัก และไม่มี

ความคิดท่ีจะทำอาชีพอ่ืนนอกจากเล่นการพนันเพ่ือหารายได้มาเล้ียงครอบครัว ดังคำสัมภาษณ์ดังน้ี 
“ความเป็นอยู่ของพ่ี ก็ดีนะมีกินมีใช้ แต่มันไม่แน่นอนเหมือนเงินดือนหรือการรับจ้างรายวัน แต่ท่ี

ไม่ชอบคือไม่เป็นตัวเองและเป็นคนไม่ชอบถูกบังคับ อีกอย่างทำแบบน้ีก็ได้เงินกลับบ้านทุกวันเหมือนกัน” 
(พ่ีนก, อาชีพนักเล่นพนัน, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2562) 

“อาชีพอ่ืนเหรอไม่ทำหรอก เราโตในบ่อนต้ังแต่เด็กทำอะไรไม่เป็น เราสายน้ีเล่นมาต้ังแต่อายุ  
14-15 หาเงินเองได้ไม่เลิกหรอกพ่ี อิสระดีด้วย” (พ่ีใหญ่, อาชีพนักเล่นพนัน, สัมภาษณ์ 19 มีนาคม 2562)  

“เม่ือก่อนเคยประกอบอาชีพ บริษัทเอกชน แต่เงินไม่พอใช้เพ่ือนชวนมาเท่ียวบ้านมาลองเล่นดู เอ๊ะ
มันหาเงินได้นะได้เงินกลับทุกวันถ้าเราประมาณตัวได้และเล่นให้ได้ตามเป้าหมายต่อวันท่ีวางไว้ ได้เงินดีกว่า
ทำบริษัทเลยลาออกมาเล่นอย่างเดียว รู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่า ส่วนชีวิตความเป็นอยู่ก็ปกติท่ัวไป ไม่รวยแต่มี
กินทุกวัน มีเงินหมุนจากเล่นจากเงินกู้บ้างมันเป็นอาชีพนะครับต้องมีวิธีการ” (พ่ีหวิน, อาชีพนักเล่นพนัน, 
สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2562) 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษาถึงการดำเนินธุรกิจบ่อนพนันขนาดเล็กในชุมชน โดยใช้พ้ืนท่ีศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นตัวแทนเพ่ือการศึกษาท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการและการทำธุรกิจการ

พนันขนาดเล็กจะมีลักษณะและรูปแบบเหมือนกันท้ังหมด การวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เน้ือหาและสรุปผลการศึกษา โดยการศึกษาพบว่า บ่อนการพนันท่ีต้ังใน

ชุมชนจะดำเนินธุรกิจได้ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้มีอิทธิพลในเขตพ้ืนท่ีน้ัน ๆ สถานท่ีต้ังของบ่อนพนัน

จะต้องลึกหรือต้องอยู่ในท่ีลับตาคน พ้ืนท่ีใช้เล่นพนันมี 3 ลักษณะคือ พ้ืนท่ีว่าง ห้องเช่า และบ้านผู้อยู่อาศัย
ในชุมชนมาทำเป็นบ่อนพนัน ทุนท่ีนำมาบริหารบ่อนมาจากการกู้เงินนอกระบบซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ

โครงสร้างธุรกิจบ่อนพนัน เกมส์พนันในบ่อนมีการเล่นเกมส์พนันเพียง 1 - 2 ชนิดเท่าน้ัน ประมาณการ

รายได้ของบ่อนอยู่ระหว่าง 600,000 ถึง 1,100,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีอาชีพนักการพนัน กลุ่มผู้

ประกอบธุรกิจบ่อนพนัน ประมาณการขนาดเงินทุนหมุนเวียนอยู่ระว่าง 600,000 - 1,000,000 บาท 
ประมาณการกำไรเฉล่ียอยู่ระหว่าง 200,000 - 500,000 บาท การใช้ชีวิตส่วนมากจะอยู่ในบ่อนพนันเพราะ

ต้องบริหารจัดการบ่อน มีความเป็นอยู่ดี การใช้ชีวิตเหมือนคนเป็นปกติไม่มีความแตกต่างจากคนในชุมชน 

ส่วนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนักเล่นพนัน ประมาณการขนาดเงินทุนเพ่ือเป็นทุนพนันต่อวันอยู่ระหว่าง  

1,000 - 5,000 บาท ประมาณการกำไรเฉล่ียอยู่ระหว่าง 600 - 1,500 บาท ใช้ชีวิตอยู่ในบ่อนพนันประมาณ 

6 -10 ช่ัวโมง มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่แน่นอนแต่มีอยู่มีกินทุกวัน 
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สำหรับการอภิปรายผลการศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยพบว่างานศึกษามีลักษณะสอดคล้องกับผล

การศึกษาของสังศิต พิริยะรังสรรค์ (2544) ในเร่ืองของสัดส่วนของการใช้จ่ายและรายได้ท่ีนักพนันจัดแบ่ง

เพ่ือเป็นเงินหมุนและการดำเนินการ กล่าวคือ นักพนันจะแบ่งสัดส่วนของการเล่นพนัน กล่าวคือ เงิน
ประมาณ 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ใช้เป็นเงินทุน และมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินหมุนในบ่อนรายวันเป็นเงินประมาณ  

60 - 80 เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายในการเล่นพนัน ซ่ึงหากวิเคราะห์ตามงานศึกษาของสังศิต พิริยะรังสรรค์ 

แล้วแสดงให้เห็นว่ารูปแบบของนักเล่นพนันไม่ความแตกต่างจากการพนันในบ่อนคาสิโน เพียงแต่แตกต่าง

กันในแง่ของขนาดวงเงินการเล่นเท่าน้ัน สำหรับประเด็นวิถีชีวิตของนักพนันอาชีพ ไม่พบงานศึกษาใด ๆ  
ท่ีทำการศึกษามาก่อนและการศึกษาช้ินน้ีเป็นช้ินแรกท่ีนำเสนอวิถีชีวิตของผู้มีอาชีพการพนันจึงไม่มีงานวิจัย

ท่ีเก่ียวข้องเทียบเคียง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าอาชีพนักการพนันสามารถทำให้บุคคลดำรงชีพอยู่ได้และ

เสมือนว่าพวกเขาเหล่าน้ันอยู่ในอีกโลกหน่ึงท่ีมักไม่ติดต่อกับสังคมภายนอกหรือกล่าวได้ว่าเป็นเศรษฐกิจ  
ใต้ดินน่ันเอง  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน และศึกษา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 รวมครูท้ังส้ิน 122 คน กลุ่มตัวอย่าง 

97 คน ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบแบบประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีมีค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มเถิน 4 โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.96 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.45 ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร้อยละ 96 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.98 จึงสรุปได้ว่า มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัว ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู, กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ABSTRACT 

The Independent research is manner research explores, there is the objective for 

study practice work efficiency of a teacher in Thoen 4 group of school under the office of 

Lampang educational service area 2. Compare with practice work efficiency separate 

follow personal factor and practice work factor. Study the relation of the factor that has 

an affect on to practice work efficiency of teacher.  The population for case study was the 

teachers in Thoen 4 group of school whole 122 persons. Compilation the data by using 

rating scale questionnaires that have the reliability value of both of questionnaire equals 

to 0.84. Analyzed the data by using SPSS for Windows program to analyze the data, 

frequency, percentage, mean, standard deviation and study the relation of the factor that 

has an affect on to practice work efficiency of a teacher with the Simple Correlation 

analysis and Stepwise Multiple Regression analysis.  

 The study results, practice work efficiency of a teacher in Thoen 4 group of school. 

Effective work practice in many level, 3.96 value part averages deviate the standard 0.45 

affect 9 6  practice work percentage efficiencies important imply statistics at 0 .0 1  levels. 

Valuable the Correlation 0 .9 8  Then can summarize that. There is 1  variable at least, at 

have an affect on practice work efficiency of a teacher correspond location hypothesis 

keeps. 

 

Keywords: Teacher Efficiency, The network group to improve the quality of education Union  

 

บทนำ 

 ในโลกปัจจุบันน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเทคโนโลยี 

การส่ือสาร สภาพเศรษฐกิจและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีมีการส่งถ่ายถึงกันและกันรวดเร็วข้ึนและจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วน้ีเอง จึงเป็นเสมือนพลังผลักดันให้ทุกภาคส่วนของประเทศต่างต้อง

ตระหนักถึงความสำคัญของการเปล่ียนแปลงอันทำให้เกิดการพัฒนาตามมาอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ เพ่ือให้มี

ความพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่หยุดย้ังน่ันเอง ทิศทางของการพัฒนาประเทศให้พร้อม

รับมือกับการเปล่ียนแปลง ต้องมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 
ด้านองค์กร ด้านการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหาร ด้านการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และความทันสมัย และท้ายท่ีสุด คือ การพัฒนาคน ซ่ึงจากการพัฒนาในหลาย ๆ 

ด้านท่ีกล่าวมา ถือได้ว่า การพัฒนาคนเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา และเป็นจุดท่ีสำคัญท่ีสุด ด้วยเหตุผล

ท่ีว่า คนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังน้ันคนจึงเป็นท้ังสาเหตุ ปัจจัย และผลลัพธ์ท่ี
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สำคัญท่ีสุดของการพัฒนา ด้วยเหตุน้ี ทุกสังคมจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  

และศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคม รวมไปถึงประเทศชาติด้วย การท่ีจะพัฒนาคน  

ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากวัยเด็ก อันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซ่ึงในกระบวนการจัดการศึกษา เพ่ือท่ีจะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพน้ัน ปัจจัยท่ีถือว่ามีอิทธิพล และมี

ความสำคัญท่ีสุดคือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงเกิดจากปัจจัยในหลาย ๆ ปัจจัยแต่สรุปรวม

เป็นด้านได้ 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน และ

ระดับช่วงช้ันของนักเรียนท่ีครูปฏิบัติการสอน และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความมีอิสระในการแสดงความ

คิดเห็นในการทำงาน ความพอใจในผลตอบแทน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุผลตาม
เป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนสอน คือ ความขยันหม่ันเพียร ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน 

ความซ่ือสัตย์และภักดีต่อโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์น้ัน ทำให้ผู้วิจัยซ่ึงก็เป็นครูผู้สอนใน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  

มีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 
4 เพ่ือให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการ

แก้ไขปัญหาการบริหารการศึกษา และบริหารสถานศึกษา ส่งผลไปถึงการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ และภาพรวมท่ีดีของโรงเรียนในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการ

ปฏิบัติงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

 2. มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานในเร่ือง 
ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และ 

ตัวแปรตาม ได้ดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

     ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 แบ่งเป็นปัจจัย  
2 ด้าน คือ 

     1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ท่ีพัก

อาศัย ความพอเพียงของรายได้ ประสบการณ์การสอน 
ความถนัดในวิชาท่ีสอน ช้ันท่ีสอน 

     2. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ โอกาสก้าวหน้า

ในหน้าท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นในการทำงาน ความพอใจในผลตอบแทน 

  
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง 

เขต 2 ได้แก่ ความขยันหม่ันเพียร 

ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน  

 ความซ่ือสัตย์และภักดีต่อโรงเรียน 
 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  

ซ่ึงผู้วิจัยเลือกปัจจัยมาท้ังหมด แบ่งออกเป็น 2 ด้าน โดยในแต่ละด้านมีปัจจัยแยกย่อยท้ังหมด ดังน้ี 

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีพักอาศัย ความพอเพียงของรายได้ 

ประสบการณ์การสอน ความถนัดในวิชาท่ีสอน และช้ันท่ีสอน 
1.2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจใน

อาชีพ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน ความพอใจใน

ผลตอบแทน โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นตัวแปรตามของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานวัดได้ จากความขยันหม่ันเพียร ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน ความซ่ือสัตย์ และภักดี

ต่อโรงเรียน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่มท้ังหมด 10 โรงเรียน รวมครู

ท้ังหมดจำนวน 122 คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4  สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จำนวนครู 97 คน ซ่ึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวิจัยจากตารางสำเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล เป็นข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีพักอาศัย ความพอเพียงของรายได้ 

ประสบการณ์การสอน ความถนัดในวิชาท่ีสอน และช้ันท่ีสอน 

ตอนท่ี 2 เป็นคำถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และ
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  

มีท้ังหมด 5 ระดับ กำหนดระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้น้ำหนัก ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  แสดง 5 ระดับ กำหนดระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

คะแนน ความหมาย 

5  หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มากท่ีสุด 
4  หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาก 

3  หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปานกลาง 

2  หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน น้อย 

1  หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน น้อยท่ีสุด 

 

วิธีการสร้าง และหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาแนวทางการสร้าง และการพัฒนาแบบสอบถามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ 

จากเอกสาร และตำราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และวิทยานิพนธ์ในอดีตท่ีผ่านมา เพ่ือกำหนดและตรวจสอบตัวแปร  

 2. วิเคราะห์ขอบเขตของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาประกอบ

ในข้อคำถามให้สอดคล้อง และครอบคลุมเน้ือหา 

 3. ศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีสร้าง และดำเนินการสร้าง โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
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 4. นำร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเน้ือหา และภาษาท่ีใช้ใน

แบบสอบถาม และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

 5. นำร่างแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ คือ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ ตำแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร

การศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ธัญญา ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน อินทร์รักษ์ ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา รองหัวหน้าสาขา

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน นำมาปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะและจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ นำไปทดลองใช้กับครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอ่ืน ท่ีไม่ใช่ประชากร จำนวน 30 คน หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยการ

หาคู่สัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค ซ่ึงผลจากการนำไปทดลองใช้ มีค่าความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.84 

7. จัดพิมพ์แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูใน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 จำนวน 97 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา 

 2. แบบสอบถามตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก

แจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย 
3. แบบสอบถามตอนท่ี 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วนำค่าเฉล่ียของคะแนนระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไปแปลความหมาย 

พร้อมสรุปนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย แบ่งตามรายด้าน และทำการเปรียบเทียบปัจจัยท่ี

ส่งผลกระทบต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยในส่วนของการหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 

และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน แล้วนำค่าของคะแนนไปแปลความหมาย และนำเสนอข้อมูล

ต่อไป 

 4. นำผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลความหมาย โดยค่าเฉล่ียแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลค่าเฉล่ียมาตราส่วนประมาณค่าต่อระดับความคิดเห็น 
 

ค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

4.51 - 5.00 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาก 

2.51 - 3.50 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปานกลาง 
1.51 - 2.50 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน น้อย 

1.00 - 1.50 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน น้อยท่ีสุด 

 

5. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน แล้วนำค่า 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีได้ไปเทียบตามเกณฑ์ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3  แสดงเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ คำบรรยาย 

0.70 หรือสูงกว่า มีความสัมพันธ์สูงมาก 

0.50 – 0.69 มีความสัมพันธ์สูง 
0.30 – 0.49 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

0.10 – 0.29 มีความสัมพันธ์ต่ำ 

0.01 – 0.09 แทบจะไม่มีความสัมพันธ์ 

 

ผลการวิจัย 

จากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซ่ึงประกอบด้วย โรงเรียนในกลุ่มท้ังหมด  

10 โรงเรียน ครู จำนวน 97 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตาราง ดังน้ี 
จำนวน และค่าร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศ อายุ ท่ีพักอาศัย การศึกษา  

ความพอเพียงของรายได้ ประสบการณ์การสอน ความถนัดในวิชาท่ีสอน และช้ันท่ีสอน 
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ตารางท่ี 4  แสดงผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

     ชาย 38 39.18 

     หญิง 59 60.82 

อายุ   

     25 - 34 ปี 45 46.39 

     35 - 44 ปี 32 32.99 

     45 ปีข้ึนไป 20 20.62 

การศึกษา   

     ปริญญาโท 52 53.62 

     ปริญญาตรี 45 56.70 

ท่ีพักอาศัย                

     ใกล้โรงเรียน 61 62.89 

     ห่างไกลจากโรงเรียน 36 37.11 

ความพอเพียงของรายได้   

    พอเพียง 90 92.78 

    ไม่พอเพียง 7 7.22 

ประสบการณ์การสอน   

    ต่ำกว่า 15 ปี 59 60.82 

    15 ปีข้ึนไป 38 39.17 

ความถนัดในวิชาท่ีสอน   

    สอนตรงกับเอกท่ีจบมา 64 65.98 

    สอนไม่ตรงกับเอกท่ีจบมา 33 34.02 

ช่วงช้ันท่ีสอน   

    ปฐมวัย (อนุบาล 1 – อนุบาล 2) 15 15.46 

    ช่วงช้ันประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 60 61.86 

    ช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 22 22.68 

รวม 97 100.00 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 97 คน ด้านท่ีมีค่ามากท่ีสุด ความพอเพียงของ

รายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้พอเพียง จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 92.78 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     กลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

     การปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  S.D. แปลผล 

1. ด้านความขยันหม่ันเพียร 3.61 0.31 มาก 

2. ด้านความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงาน 3.82 0.41 มาก 

3. ด้านความซ่ือสัตย์ และภักดีต่อโรงเรียน 3.71 0.66 มาก 

รวม 3.72 0.42 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากลุ่มเถิน 4 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.72 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

ในกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  
 

ตารางท่ี 6  แสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู  

ในกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำปาง เขต 2 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
Pearson 

Correlation 

Sig.  

(2-tailed) 
แปลผล 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 0.088 0.335 ไม่สัมพันธ์ 

2. อายุ - 0.528** 0.000 สัมพันธ์สูง 

3. การศึกษา -0.619** 0.000 สัมพันธ์ 

4. ท่ีพักอาศัย 0.129 0.155 ไม่สัมพันธ์ 

5. ความพอเพียงของรายได้ 0.129 0.155 ไม่สัมพันธ์ 

6. ประสบการณ์การสอน - 0.299** 0.001 สัมพันธ์ต่ำ 
 

X
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
Pearson 

Correlation 

Sig.  

(2-tailed) 
แปลผล 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

7. ความถนัดในวิชาท่ีสอน - 0.175 0.054 ไม่สัมพันธ์ 

8. ช่วงช้ันท่ีสอน - 0.070 0.443 ไม่สัมพันธ์ 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 

1. โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 0.778** 0.000 สัมพันธ์สูงมาก 

2. ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ 0.952** 0.000 สัมพันธ์สูงมาก 

3. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 0.187* 0.040 สัมพันธ์ต่ำ 

4. ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นใน 

    การทำงาน 
- 0.337** 0.000 สัมพันธ์ปานกลาง 

5. ความพอใจในผลตอบแทน 0.154 0.090 ไม่สัมพันธ์ 

** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ อายุ 

และประสบการณ์การสอน ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และความมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน   

 

ผลการวิจัย 

 จากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 97 คน 

แยกตามเพศท่ีตอบเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.18 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.82 ช่วงอายุท่ีมี
จำนวนมากท่ีสุด คือ อายุ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.99 รองลงมา อายุ 45 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.62 

และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจำนวนน้อยท่ีสุด คือ อายุ 25 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.39 การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.70 และปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 53.62ส่วนใหญ่มีท่ีพักอาศัยอยู่ใกล้

โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.89 และมีท่ีพักอาศัยห่างไกลโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.11 สถานภาพใหญ่
สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 75.26 และเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 24.94 ความพอเพียงของรายได้ส่วนใหญ่มี
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รายได้พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 92.78 และมีรายได้ไม่พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 7.22 ประสบการณ์การสอน

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.82 และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ประสบการณ์การสอน 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 39.17 ความถนัดในวิชาท่ีสอนส่วนใหญ่มีความถนัดในวิชา
ท่ีสอนคือ สอนตรงกับเอกท่ีจบมา คิดเป็นร้อยละ 65.98 และไม่มีความถนัดในวิชาท่ีสอนคือ สอนไม่ตรงกับ

เอกท่ีจบมา คิดเป็นร้อยละ 34.02 ปฏิบัติการสอนในช่วงช้ันประถมศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.86 

รองลงมาปฏิบัติการสอนในช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 22.68 และปฏิบัติการสอนในช่วงช้ัน

ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 15.46 

 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม

เถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.72 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือแยกพิจารณาตามรายด้านของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพบว่า ครูมีประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานสูงท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.82 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 

อยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความขยันหม่ันเพียรต่ำกว่าด้านอ่ืน ๆ ค่าเฉล่ีย 3.61 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก 

 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูใน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  

เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน จากตัวแปรท่ีนำเข้าไปศึกษาท้ังหมด 13 ตัวแปร 
พบว่า มีตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากลุ่มเถิน 4 ทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ ความถนัดในวิชาที่สอน ที่พักอาศัย โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ี

การงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และความ
พอใจในผลตอบแทน โดยสรุปได้ดังน้ี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากลุ่มเถิน 4 ได้ร้อยละ 96.00 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ 0.98 ซ่ึงทำให้การทดสอบตามสมมติฐานได้คำตอบว่า มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวท่ีส่งผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัย สมมติฐานการศึกษา คือ ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

และมีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยสามารถอภิปราย

ผลการวิจัยตามสมมติฐานได้ดังน้ี 
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1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 

4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดย
ภาพรวม มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาตาม

รายด้าน ของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ครูมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ  

และเอาใจใส่ในงานสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความขยันหมั่นเพียร

ต่ำกว่าด้านอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก  
จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 

4 โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้พบว่า ครูมี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความซ่ือสัตย์ และภักดีต่อโรงเรียนสูงท่ีสุด ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานต่ำกว่าด้านอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานในระดับมาก 

 2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูใน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  
เขต 2 พบว่า มีตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูมีทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ ความ

ถนัดในวิชาที่สอน  ที่พักอาศัย โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความมี

อิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และความพอใจในผลตอบแทน โดยอายุของครู ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับสูง ซ่ึงทำให้การทดสอบตามสมมติฐานได้คำตอบว่า มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัว
ท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  

จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 ทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ ความถนัดในวิชาที่สอน ที่พักอาศัย โอกาสก้าวหน้าใน

หน้าท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และ

ความพอใจในผลตอบแทน โดยอายุของครูส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับสูง 

สถานภาพส่งผลกระทบในระดับสูง ประสบการณ์การสอนส่งผลกระทบในระดับต่ำ โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงานส่งผลกระทบในระดับสูงมาก ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพส่งผลกระทบในระดับสูงมาก 

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานส่งผลกระทบในระดับต่ำ และความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการ

ทำงานส่งผลกระทบในระดับปานกลาง โดยตัวแปรท้ัง 6 ตัวน้ีร่วมกันทำนายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูได้ร้อยละ 96 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงทำให้การทดสอบตามสมมติฐานได้คำตอบว่า มี
ตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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 จึงสรุปได้ว่า จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ และแนวคิดท่ีสำคัญ จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท้ังใน

ประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ได้แนวคิด และหลักการต่าง ๆ ท่ีเป็นพ้ืนฐานสำคัญเก่ียวกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถนำมาปรับใช้
ในการวิจัยคร้ังน้ี จนสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศภายในของครู

เครือข่าย หนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ พัฒนาหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

และด้านการวิจัยเชง ปฏิบัติการในช้ันเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ครูเครือข่ายหนองใหญ่โคก

สะอาด จำนวน 113 คน เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณค่า 5 ระดับ  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบ
ค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการพัฒนาหลักสูตร  2) ผลการเปรียบเทียบ

ความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ครูเครือข่ายหนองใหญ่

โคกสะอาด มีความต้องการการนิเทศภายในไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การนิเทศภายใน, ครูเครือข่าย 
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ABSTRACT 

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

demand for internal supervision of the teachers in Nongyai Kok - Saard Network under 

the Surin Primary Educational Service Area Office 3 in 4 aspects including teaching and 

learning management, curriculum development, educational measurement and evaluation 

and classroom action research. The study sample were 113 teachers in Nongyai Kok-Saard 

Network under the Surin Primary Educational Service Area Office. The research instrument was a 

5-point rating scale questionnaire.  The statistics used for analyzing the collected data 

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

The research findings were as follows: 1) The demand for internal supervision of 

the teachers in Nongyai Kok - Saard Network under the Surin Primary Educational Service 

Area Office 3 was at high level in whole and in parts. The mean scores listed in order from 

the highest to the lowest included classroom action research, educational measurement 

and evaluation¸ teaching and learning management and curriculum development. 2) According 

to the results of the comparison of the demand for internal supervision of the teachers in 

Nongyai Kok - Saard Network under the Surin Primary Educational Service Area Office 3, as 

classified by teacher’s gender and work experience, it was found that their demand for 

internal supervision was not at different level. 

 

Keywords: Internal Supervision, Network Teachers 

 

บทนำ 

การนิเทศการสอน เป็นงานท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือช่วยพัฒนาครูให้เกิดความ

เจริญงอกงามในวิชาชีพ เป็นงานท่ีควรดำเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมุ่งคุณภาพการเรียนการสอนและผลท่ี

เกิดกับผู้เรียน โดยเฉพาะการปฎิรูปการเรียนรู้ที่เกิดจากความร่ วมมือของผู้ท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษาทุก
ฝ่ายท่ีจะแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ การเลือกใช้การนิเทศตลอดจนเทคนิคและทักษะในการนิเทศ

การศึกษา โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจึงได้มีการ

เสนอให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ ใหม่มาใช้เป็นการศึกษาตามความเป็นจริง 3 ประการ คือศึกษาให้รู้จักตนเอง
เพ่ือให้เข้าใจพ้ืนฐานของมนุษย์ศึกษาสภาพแวดล้อม ซ่ึงเช่ือมโยงกับมนุษย์และศึกษาระบบการศึกษาในการ

สร้างคนให้มีท้ังความดี ความเก่ง ความสุข หรืออาจกล่าวได้ว่า มนุษย์ต้องมีท้ังความสามารถทางสติปัญญา 

ความฉลาดทางอารมณ์ คุณธรรมอยู่ในตนเอง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) 
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การนิเทศภายในของครูเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีปัญหาและอุปสรรคคือการขาดวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

ทางการพัฒนาหลักสูตร ครูไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน ครูมีภาระงานมากขาดงบประมาณและแหล่ง
เรียนรู้ ครูขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และขาดการประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน การนิเทศ

การศึกษาจึงเป็นหัวใจของการพัฒนา ครูให้มีคุณภาพและส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการ

พัฒนาผู้เรียนซ่ึงเป็นผลผลิตทางการศึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมและพัฒนา เช่น แก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารหลักสูตร รู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา

ค้นคว้าวิจัย และเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  แต่การนิเทศส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายและ

ยังมีปัญหาเกิดข้ึนอยู่เสมอ เช่น ครูผู้สอนมีความรู้สึกว่า การนิเทศเป็นการเพ่ิม ปัญหาแก่ครูผู้สอนมากกว่า
จะเป็นการช่วยแก้ปัญหา เพราะการนิเทศเป็นลักษณะท่ีเป็นการวัดผลการสอน การตรวจดูผลงานมากกว่า 

ทำให้ครูผู้สอนรู้สึกหวาดกลัว ประหม่า ขาดความเช่ือม่ัน ไม่ชอบใจ เพราะเกิดความรู้สึกว่าผู้นิเทศจะมา

จับผิด และความต้องการในการนิเทศโดยท่ัว ๆ ไปน้ันเป็นความต้องการของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารท่ี

ต้องปฏิบัติงานตามหน้าท่ีมากกว่าเป็นความต้องการของครูท่ีจะขอรับการนิเทศการสอน 
จากท่ีมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองความต้องการ 

การนิเทศภายในของครูเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ือนำผลการวิจัยท่ีได้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง ปรับเปล่ียน 

เพ่ือผู้เรียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของการเรียนการสอน ได้รับผลประโยชน์จากการสอนของครูอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตาม เพศ และประสบการณ์ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย จากขอบข่ายงานนิเทศภายในสถานศึกษา เบน เอ็ม แฮร์รส (Ben M. 

Harris, 1975: 11-12) กาหนดขอบข่ายของการนิเทศไว้ 10 ด้าน กลิคแมน (Glickman. Gordon, อ้างถึง

ใน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2550: 146) ได้จัดทำขอบข่ายงานนิเทศภายในของสถานศึกษาไว้ 5 ด้าน  

สงัด อุทรานันท์ (2530: 121) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน มี 2 ประเภทและ
กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างถึงใน ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์, 2549: 4-8) กำหนดกรอบงานนิเทศภายในด้าน
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วิชาการ 12 ด้าน พบว่า มีความสอดคล้องกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน

การสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชนเรียน ผู้วิจัยจึงนำมาเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี ดังภาพท่ี 1 
 

ตัวแปรต้น                                                          ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
1.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายหนอง

ใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านก็วล โรงเรียนบ้านกระวัน โรงเรียนบ้านปลด โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรี ยนบ้านลงโกม 
โรงเรียนบ้านสาโรง โรงเรียนบ้านเสกกอง โรงเรียนบ้านตายัวะ โรงเรียนบ้านตาวร โรงเรียนบ้านรันเดง 

โรงเรียนบ้านกูน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ รวมท้ังส้ิน จำนวน 158 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้ แก่  ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายหนองใหญ่  

โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 13 โรงเรียน กำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการคำนวณจากสูตรของเครซ่ีและมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 113 คน และใช้

วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการเรียน 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 
2. ประสบการณ์ในการทำงาน 
    2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
    2.2 ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 

 

ความต้องการการนิเทศภายในของครู 

เครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
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การสอน 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4) ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ในช้ันเรียน 

 

เคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีประกอบด้วย 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ 

การทำงาน 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความต้องการการนิเทศภายใน 4 ด้าน ได้แก่ คือ 1) ด้านการจัด 

การเรียนการสอน 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านการวัดและประเมนผลการเรียนรู้ 4) ด้านการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีมีข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดังน้ี 

2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนด

รูปแบบการสร้างเคร่ืองมือ 

2.2 สร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยโดยยึดวัตถุประสงค์หลัก 
2.3 นำเคร่ืองมือไปหาค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

ซ่ึงผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 

2.4 นำเคร่ืองมือมาปรับปรุงแก้ไข ความเหมาะสมของภาษา และความชัดเจนของข้อความ 

และนำไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) จำนวน 30 ชุด แล้ว
นำมาหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเช่ือม่ัน .940 

3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.1 การหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC) โดยการหาค่าดัชนีของความสอดคล้อง 
3.2 การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

(Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

3.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ค่าร้อยละ (Percentage) 

2) ค่าเฉล่ีย ( x' ) 

3) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4) ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัย ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 13 โรงเรียน ขอความอนุเคราะห์
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เก็บข้อมูลจากครูในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ท้ังหมด 113 คน โดยนำหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ด้วยตนเอง 

2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่ครูในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์

ในการวิจัย ประชากรและประเด็นคำถามในแบบสอบถามได้อย่างถูกต้อง นัดหมายการรับแบบสอบถามใช้

เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 
 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับความต้องการการนิเทศภายในของครู 

เครือข่ายหนองใหญ่โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

โดยรวมและรายด้าน 
 

ความต้องการการนิเทศภายในของครู 

เครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด 
x' S.D. ระดับ ลำดับ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.32 .61 มาก 3 

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 4.16 .66 มาก 4 

3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.35 .63 มาก 2 

4. ด้านการวิจยเชิงปฎิบัติการในช้ันเรียน 4.38 .60 มาก 1 

รวม 4.30 0.63 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าโดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x'= 4.30) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการในช้ันเรียน (x'=4.38) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (x'= 4.35) ด้านการจัดการ

เรียนการสอน (x'                                                                                    = 4.32) และด้านการพัฒนาหลักสูตร (x'= 4.16) 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด  

 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 จำแนกตามเพศ 
 

ด้านท่ี 
ความต้องการการนิเทศภายในของ 

ครูเครือข่าย หนองใหญ่ โคกสะอาด 

เพศ 

t Sig ชาย หญิง 

x' S.D. *' S.D. 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.98 .82 3.97 .78 1.410 .162 
2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 4.09 .83 3.99 .66 -.476 .635 

3 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.12 .75 4.13 .63 .906 .368 

4 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 4.08 .74 4.07 .69 1.188 .238 

รวม 4.07 0.79 4.04 .69 .767 .350 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิง มีความต้องการการนิเทศภายในโดยรวม
และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 
 

 

ด้านท่ี 
ความต้องการการนิเทศภายในของ 

ครูเครือข่าย หนองใหญ่ โคกสะอาด 

ประสบการณ์การทำงาน 

t Sig น้อยกว่า 10 ป ี ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

*' S.D. *' S.D. 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.81 .58 3.58 .74 .055 .957 
2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.62 .66 3.66 .91 -.672 .503 

3 ด้านการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ 
3.94 .72 3.75 .75 .790 .431 

4 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน 

ช้ันเรียน 
3.89 .82 3.69 .63 -.680 .498 

รวม 3.81 0.70 3.67 0.76 -.127 .597 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 10 ปี และต้ังแต่ 10 ปี ข้ึนไป มีความ

ต้องการการนิเทศภายในโดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. การศึกษาความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจาก

มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการ

จัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัยอภิปรายผลในแต่ละด้านดังน้ี 

1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูมีความ
ต้องการเลอกใช เทคนิคการสอนท่ีตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน 

แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติจริงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย และการนำส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญศรี ใสลาเพาะ (2551: 75) ได้ศึกษาสภาพการปฏิบัติ

ตามกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 พบว่า ด้านวิธีการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีความต้องการอยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูมีความต้องการ  
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการใช้หลักสูตร และการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับหลักสูตร และนำหลักสูตรไปใช้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสถานการณปัจจุบัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี สริทัตสนทร (2550: 79-80) ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า มีความ

ต้องการอยู่ในระดับมากเช่นกัน เน่ืองมาจากการพัฒนาหลักสูตรผู้รับการนิเทศ ต้องคำนึงถึงเร่ืองหลักสูตรท่ี
ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และระดับภารกิจของตนเองมากน้อยเพียงใด โดยใช้

กระบวนการจัดทำหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและปัญหาความต้องการ 

1.3 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูมีความต้องการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และต้องการ 

การติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศรีสุดา แสงพันธ์ (2550: 60) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการนิเทศภายในรายข้ออยู่ในระดับมาก 

ทุกข้อ เน้นท่ีด้านการจัดทำเอกสารการวัดผล และแบบประเมินผลทุกประเภท แบบประเมินจุดประสงค์การ
เรียนรู้ รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงท่ีต้อง

ทำคือ การวัดผลประเมินผลเพ่ือวัดว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเท่าใด และเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะ

ออกแบบสร้างเคร่ืองมือการวัดผลให้ครอบคลุมในการวัดท้ังพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ครูต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในระบบการวัดผลและประเมินผลเป็นอย่างดี 
1.4 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูมี

ความต้องการ การพัฒนาความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยท่ีเหมาะสม  

การนำข้อมูลจากบันทึกหลังสอนมาเป็นข้อมูลในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาความรู้
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ความสามารถ และการฝึกอบรมเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายครูในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ควรต้องปรับตัวทัน

ต่อระบบการศึกษามีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภณ ทองจิตร (2553: 67) ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม
ครูมีความต้องการด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากการฝึกอบรมซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีจัดให้บุคคลได้

เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ ๆ การปรับปรุง และพัฒนางานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้มี

ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

2. เปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์การทำงาน 

สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคก
สะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามเพศ ระหว่างเพศชาย 

และเพศหญิง พบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคลองกับงานวิจัยของปาตีเม๊าะ อีแต (2552) 

ศึกษากระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูวิชาการสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติการปฏิบัติงานการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา จังหวัดปัตตานีท่ีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

หะมะสดิง มามะ และอะหมัด ย่ีสนทรง (2557) ศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นยาณ ยาแล (2557) ศึกษาเร่ือง การบริหารงาน

นิเทศในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสวารี-สามัคคี อำเภอรือเสาะ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 จำแนกตามตัวแปร เพศ ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากข้าราชการครูในเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ท้ังเพศชายและเพศหญิงได้ให้ความสำคัญต่อการนิเทศ

ภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  

เขต 3 เพราะการนิเทศภายในเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา แนะนำซ่ึงกันและกัน 
วางแผนร่วมกันปรึกษาหารือกัน เพ่ือหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึนตามนโยบายการจัด 

การศึกษาเพ่ือให้การศึกษาของไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่  

โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์ 

การทำงาน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของอาหามะ ดือเร๊ะ (2555: 85) ศึกษาการบริหารงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงาน
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การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำแนก

ตามประสบการณการทำงานภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิบูลชัย ศรีเข้ม  

(2553) ศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 10 ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ไม่แตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล สายเทียน (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความต้องการเก่ียวกับการนิเทศการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอพนมทวน พบว่า ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความต้องการการนิเทศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของพิทยา ฝ่ังชลจิตร (2558) ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของครู ในกลุ่ม

เครือข่ายท่ี 19 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า ครูท่ีมี 
ประสบการณต่างกัน มีความต้องการการนิเทศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธีรศักด์ิ เล่ือยไธสง (2550: 4) กล่าวถึงความสำคัญของการนิเทศภายในว่าการนิเทศภายในโรงเรียนเป็น

ภารกิจสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ถึงกับมีท่านผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่า “การนิเทศภายใน คือ หัวใจของ

โรงเรียน” โรงเรียนเป็นองค์กรท่ีมีคณะบุคคลทำงานเป็นกลุ่ม โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพ
นักเรียน ผู้รับการนิเทศต้องการการดูแลเอาใจใส่ต้องการขวัญและกำลังใจ และการสนับสนุนจากผู้นิเทศ

และผู้บริหารสถานศึกษาเช่นกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นภัส  โซรัมย์ (2555: 90) ได้ทำการ

วิจัยเร่ืองปัญหาและสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  

เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์  

ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ท่ีผลการศึกษาวิจัยเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากการนิเทศภายในมีความสำคัญในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ท่ีรู้ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาได้ดีท่ีสุด 
จึงจำเป็นต้องร่วมกันวางแผนร่วมกันปฏิบัติการนิเทศและร่วมกันประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงทำให้ครูผู้สอนไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือน้อยต้องการ 

การนิเทศภายในไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารและคณะครู ควรมีการวางแผนร่วมกัน ในการดำเนินงานโครงการการนิเทศภายในเป็น 

ระบบ ท้ังในระดับสถานศึกษาและระดับเครือข่ายเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมในระดับห้องเรียนและ
โรงเรียน เป็นต้น 

2. โรงเรียนควรเน้นจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ครูใช้

กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน มีการวางแผน การพัฒนาให้ครู
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วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

หาความรู้เพ่ิมเติม โดยการเชิญวิทยากรให้ความรู้ในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร สนับสนุนให้ครูฝึกอบรม พัฒนาตนเอง หรือศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือนำความรู้ท่ีได้มาปรับปรุง

พัฒนางาน และพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
3. ควรมีการชี้แจงระเบียบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและ

ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ รวมถึงควรมีการวางแผน และจัดระบบการวัดผลประเมินผล มีการสร้างเครื่องมือที่

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และมีเกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจน เหมาะสมตามสภาพจริง 

4. ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น จัดห้องเรียนให้น่าเรียน สวยสดใสสะอาด และมี

บรรยากาศวิชาการจัดห้องสมุดท่ีทันสมัย พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาห้องต่าง ๆ ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของครูและนักเรียน จัดศูนย์ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียน จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตส่ือนวัตกรรม และเพ่ือสนับสนุนให้ครูผลิตส่ือการเรียนการสอนให้ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

วัฒนา กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

และครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร

และครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 136 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเป็นหน่ึงเดียว
ในองค์การ ความรับผิดชอบ การยอมรับความขัดแย้ง ความเส่ียงของงาน การสนับสนุน มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ความอบอุ่น การให้รางวัล และโครงสร้างองค์การ 2) การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการสอน พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง และ 3) บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกใน

ระดับสูง (r = .089) กับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

คำสำคัญ: บรรยากาศองค์การ, การปฏิบัติงานของผู้บริหารและครู, ประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

This research aimed to study 1) the organizational climate of schools under the 

vadhana district office in Bangkok 2) the performance of administrators and teachers in 

schools under the vadhana district office in Bangkok and 3) the relationships between the 

organizational climate and the performance of administrators and teachers in schools 

under the vadhana district office in Bangkok. The samples were 136 administrators and 

teachers in schools under the vadhana district office in Bangkok. The instruments used in 

this study were five-level rating scales questionnaires. The statistics in the data analysis 

were mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. 

The research findings were revealed that: 1) the organizational climate of schools 

under the vadhana district office in Bangkok in overall aspect were at high levels. When 

considering in each aspect by descending order were as the organizational unique, 

responsibility, conflict acceptance, risk of performance, support, performance standards, 

warmth, reward, and organizational structure respectively. 2) the performance of schools 

under the vadhana district office in Bangkok in overall aspect were at high levels. When 

considered the performance of each aspect by descending order were as the teaching 

support behaviors, teaching behaviors and self-development behaviors, and 3) the 

organizational climate (r = .089) was positively and statistical significantly correlated with 

the performance of administrators and teachers in schools under the vadhana district 

office in Bangkok at level .01.  

 

Keywords: Organizational Climate, Performance of School Administrators and Teachers, 

                Primary Education 

 

บทนำ 

“สถานศึกษา” นับว่าเป็นสถานท่ีสำหรับผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าท่ีอีกท้ังเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญ

ของบุคลากร และโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับนักเรียน ท้ังน้ีเน่ืองจากนักเรียนต้องใช้ชีวิตในสถานศึกษาในแต่ละ

วันไม่น้อยกว่า 8-10 ช่ัวโมง การเรียนรู้สภาพแวดล้อมท่ีนักเรียนได้รับในสถานศึกษาย่อมมีอิทธิพลต่อจิตใจ
ของนักเรียน นอกจากสถานศึกษาเป็นสถาบันท่ีสำคัญท่ีเสริมสร้างบุคคลให้มีสุขภาพดี มีสติปัญญาท่ีเฉลียว

ฉลาด และมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และทำประโยชน์ให้แก่

ประเทศชาติได้เต็มความสามารถ (เอมอัชฌา วัฒนบุรานันท์, 2548: 101) 
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ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำเป็นบุคคลท่ีสำคัญท่ีสุดในการบริหารการศึกษาท่ีจะเสริมสร้าง

บรรยากาศองค์การให้ครูในโรงเรียนได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกท่ีจะทำงานอย่างแท้จริงทำ ให้เห็นแนวทาง

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาให้ก้าวหน้า ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้องจำเป็นต้องหาแนวทาง
ให้บุคลากรผูกพันต่อองค์การให้มากท่ีสุด ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการผูกพันต่อองค์การปัจจัยหน่ึงคือ บรรยากาศ

องค์การ (Richards, 1994: 49-64) 

การบริหารจัดการองค์การในสถานศึกษาต้องเก่ียวข้องกับคนหลายฝ่าย ต้องมีผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องแสดงความเป็นผู้นำให้เหมาะสมและเป็นท่ี
ยอมรับของบุคลากร เพ่ือให้สถานศึกษาดำรงอยู่ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของ

องค์การ แต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศขององค์การท่ีพึงประสงค์ร่วมกับ

บุคลากรทุกคนทุกฝ่าย สร้างขวัญและกำลังใจท่ีดี สร้างความพึงพอใจในการทำงาน ร่วมมือกันดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ หากผู้บริหารแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่เป็นท่ียอมรับของบุคลากร ก็จะทำให้องค์การ

เกิดปัญหาความขัดแย้ง มีความไม่พึงพอใจในการทำงาน อันเป็นบรรยากาศท่ีไม่พึงประสงค์ ผู้บริหารจึงต้อง

มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตำแหน่ง ท้ังในด้านการกำหนดเป้าหมาย จัดโครงสร้างการบริหาร 

มอบหมายงาน จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน มีภาวะผู้นำในด้านต่าง ๆ มีการสร้างบรรยากาศองค์การท่ีพึง
ประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร ซ่ึงบรรยากาศองค์การน้ันเป็น

ปัจจัยสำคัญท่ีจะเก้ือหนุนให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ

ทำงานเกิดจากลักษณะทางกายภาพ การปฏิสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วม และการประพฤติปฏิบัติตนระหว่าง

บุคคล บรรยากาศองค์การน้ันสามารถสร้างข้ึนและปรับปรุงได้โดยหัวหน้างาน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 
สอดคล้องกับความต้องการของคนในองค์การ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน (วิไล กวางคีรี, 2557: 101) 

ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตำแหน่ง ท้ังในด้านการกำหนดเป้าหมาย จัด

โครงสร้างการบริหาร มอบหมายงาน จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน มีภาวะผู้นำในด้านต่าง ๆ มีการสร้าง
บรรยากาศองค์การท่ีพึงประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร  

ซ่ึงบรรยากาศองค์การน้ันเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะเก้ือหนุนให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เน่ืองจากมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการทำงานเกิดจากลักษณะทางกายภาพ การปฏิสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วม และการ

ประพฤติปฏิบัติตนระหว่างบุคคล บรรยากาศองค์การน้ันสามารถสร้างข้ึนและปรับปรุงได้โดยหัวหน้างาน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับความต้องการของคนในองค์การ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

(วิไล กวางคีรี, 2557 : 101) 

การปฏิรูปครูหรือพัฒนาครูจึงเป็นแนวทางท่ีสำคัญและควรท่ีจะได้รับการเอาใจใส่การทำงานของ

ครูจะมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจความต้องการของครู การบริหารน้ัน
องค์ประกอบท่ีนักบริหารให้ความสำคัญก็คือ “องค์การ” เพราะในองค์การน้ันเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีสำคัญของ

ความสำเร็จของงาน เพราะองค์การเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีมีจุดหมายเดียวกัน เพ่ือดำเนินการใด ๆ  
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ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ องค์การถือเป็นระบบของการร่วมมือกันทำกิจกรรมของมนุษย์ 

(Barnard, 1979: 358)   

การศึกษาองค์การจึงเป็นความพยายามท่ีกระทำมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือได้มาซ่ึงการบรรลุเป้าหมาย
ทางการบริหารท่ีมี ท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดน่ันเอง ในองค์การแต่ละองค์การน้ันมี

องค์ประกอบท่ีสำคัญ 5 ประการ ซ่ึงได้แก่ คน เทคนิคความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร หรือที่เรียกว่า สารสนเทศ 

โครงสร้าง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ มนุษย์จัดต้ังองค์การข้ึนมาก็เพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 

ดังน้ันองค์การจึงต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน หากองค์การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนแล้วจะนำมาซ่ึง
การจัดโครงสร้างอันประกอบไปด้วยหน้าท่ีรับผิดชอบของตำแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การน้ัน ๆ และในการ

ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งขององค์การแต่ละองค์การจะมีปัญหาท่ีจะเข้ามาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ความเข้าใจในหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ความเข้าใจเน้ืองาน กฎระเบียบของแต่ละองค์การ และสภาพแวดล้อม
บรรยากาศท่ีอาจจะเอ้ือหรือไม่เอ้ือในการทำงาน ซ่ึงบางแห่งเป็นบรรยากาศท่ีอบอุ่น ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกัน

และกัน บางแห่งน้ันเต็มไปด้วยบรรยากาศท่ีแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซ่ึงกันและกัน หรือบางแห่งจะมีส่ิงท่ีเข้ามา

ท้ายทายความสามารถของบุคลากรในองค์การน้ัน ๆ อยู่เสมอ ๆ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2548: 9) 

จากท่ีกล่าวมาในข้างต้นจะเห็นว่าถ้าผู้บริหารโรงเรียนสามารถสร้างบรรยากาศขององค์การท่ีพึงประสงค์จะ
ทำให้ครูทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ

องค์การกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และครูในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                  ตัวแปรต้น                                                 ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาบรรยากาศองค์การ ตาม
แนวความคิดของ Litwin and Stringer (1986) มี 9 ด้าน คือ 1) โครงสร้างองค์การ 2) ความรับผิดชอบ  

3) การให้รางวัล 4) ความเส่ียงของงาน 5) ความอบอุ่น 6) การสนับสนุน 7) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 8) 

การยอมรับความขัดแย้ง 9) ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การ และการปฏิบัติงานครู ตามแนวคิดของ

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) พิชัย ไชยสงคราม และ ดำรง ประเสริฐกุล (2542: 22-27) และยนต์ ชุ่มจิต 
(2550: 87) มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน 2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้าน

สนับสนุนการสอน และ 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยการกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตารางกำหนดขนาดของ Krejcie and Morgan (1970: 608) จำนวน 136 คน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ

กับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์
เน้ือหาและสาระ (Documentary Research) เพ่ือนำไปประกอบในการสร้างแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยจัดสร้าง

บรรยากาศองค์การ จำแนกเป็น 

1. โครงสร้างองค์การ  

2. ความรับผิดชอบ  

3. การให้รางวัล  
4. ความเส่ียงของงาน  

5. ความอบอุ่น  

6. การสนับสนุน  

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
8. การยอมรับความขัดแย้ง  
9. ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ 

การปฏิบัติงานครู จำแนกเป็น 

1. พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน  

2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านสนับสนุน 

    การสอน  
3. พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา 

    ตนเอง 
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ข้ึน เพ่ือสอบถามความสัมพันธ์บรรยากาศองค์กร ใน 9 ด้าน จำนวน 27 ข้อ และการปฏิบัติงาน ใน 3 ด้าน 

จำนวน 15 ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ

ของ Likert (1967) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด นำเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของคำถามและส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข นำแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) นำแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาอีกคร้ัง. 

หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูในโรงเรียนสวัสดีวิทยา จำนวน 
30 คน ตามวิธีการของ Cronbach’s Alpha (1990) 

 

ผลการวิจัย 

1. บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (Mean = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ (Mean = 4.02) ความรับผิดชอบ (Mean = 3.98) การยอมรับความขัดแย้ง 

(Mean = 3.97) ความเส่ียงของงาน (Mean = 3.91) การสนับสนุน (Mean = 3.89) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Mean = 3.84) ความอบอุ่น (Mean = 3.79) การให้รางวัล (Mean = 3.76) และโครงสร้าง

องค์การ (Mean = 3.71) ตามลำดับ 

2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก          

(Mean = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการสอน (Mean = 4.03) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน (Mean = 3.86) 

และพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง (Mean = 3.79) ตามลำดับ 

3. บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = .089) กับการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .01 

 

อภิปรายผล 

1. บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวัลย์ พิมพ์บาล (2559) ทำวิจัยเร่ือง บรรยากาศองค์การของ

กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมในระดับ

มาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากองค์การมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนสมาชิกยอมรับ รวมท้ังการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์การท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การส่ือความหมายในองค์การท้ังจากผู้บริหารกับบุคลากร 
ระหว่างบุคลากรด้วยกัน ระหว่างองค์การกับสังคม เป็นแบบอิสระ ทำให้ได้ข่าวสารข้อมูลท่ัวกัน มีการ

กระจายอำนาจเหมาะสม บุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารได้ ไม่มีการแย่งอำนาจ ไม่มีความ

ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มย่อยบุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารได้ บุคลากรจะทราบจุดมุ่งหมาย
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ขององค์การของตนเองดี และมีความผูกพันว่าเป็นสมาชิกขององค์การน้ันบุคลากรมีความพึงพอใจในงานมี

ความสุขในชีวิตสร้างส่ิงใหม่ ๆ ตลอดเวลา ปรับกระบวนการทำงาน เปล่ียนจุดมุ่งหมาย ผลิตส่ิงใหม่ ๆ 

พัฒนาอยู่ตลอดเวลามีความเป็นตัวของตัวเอง และสนองความต้องการของสังคมไปในทิศทางบวกสามารถ
ปรับตัวได้ดีกว่าความต้องการของสังคม และเม่ือทรัพยากรมีจำกัดมีโครงสร้างองค์การท่ีแข็งแรง มี

กระบวนการแก้ปัญหาท่ีดี และมีการประเมินผลขององค์การท่ีดี 

2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ท่าฉลาด (2559) ได้วิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากความสุขของพนักงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานซ่ึงจะแสดงออกในทางบวก ทำให้การดำเนินงาน
ขององค์การประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย ความรู้สึกม่ันคงในการทำงาน การมีโอกาสเล่ือนข้ัน เล่ือน

ตำแหน่งสูงข้ึน ความรู้สึกพอใจในค่าจ้างและผลตอบแทนอ่ืน ได้ทำงานตรงความต้องการและความถนัด 

สภาพแวดล้อมในท่ีทำงานเอ้ืออำนวยในการทำงาน เม่ือออกจากงาน ได้สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินบำเหน็จ

ตอบแทน การรักษาพยาบาล การลา เงินชดเชยต่าง ๆ 
3. บรรยากาศองค์การกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิวรรณ  

กันวิเชิญ (2559) ทำวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ อำเภอโคกสูง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูใน

โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ อำเภอโคกสูง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษาสระแก้ว 

เขต 2 มีทัศนคติทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ถ้าครูอยู่ในบรรยากาศท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
แล้วก็ทำให้ครูมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีดี มีประสิทธิภาพมากข้ึน แล้วจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนและคุณภาพการศึกษาในท่ีสุด ดังน้ัน ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศองค์การให้ครูรู้สึกว่า

ตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีสำคัญภายใต้องค์การน้ัน ๆ  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรจัดระบบโครงสร้างองค์การของโรงเรียนใหม่ เช่น สร้างกฎและระเบียบท่ีเอ้ือต่อ

การปฏิบัติงานของครู มีการเรียกประชุมเพ่ือทำความเข้าใจกับครูผู้สอนถึงข้ันตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

เป็นต้น 
2. ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการพบปะพูดคุยเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บริหารและครูให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 
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