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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อม

รอบตัวเราโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองสภาพแวดล้อมรอบตัวเราโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดโพธ์ิ

บัลลังก์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัด 

การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศของการเรียน ด้านการดำเนินกิจกรรมการเรียน และด้าน

ประโยชน์ท่ีได้จากการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.53/93.07 สูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีกำหนดไว้ 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อม

รอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7547 คิดเป็นร้อยละ 75.47 และ 3) นักเรียนท่ีเข้ารับการทดลองมีความคิดเห็น 

ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

และรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน 
 

คำสำคัญ: การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้, กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) to find the effectiveness of Prathommasuksa 

5’ s lesson plan with Synectics model-based instruction “ Our environment”  according to 

80/80 standard criteria determined, 2) to find the effectiveness index of Prathommasuksa 

5’ s lesson plan with Synectics model-based instruction “ Our environment” , and 3)  to 

evaluate Prathommasuksa 5 students’ opinions regarding Synectics instruction model. The 

sample group of this study consisted of 15 Watpobunlung school’ s Prathommasuksa 5 

students, who studied during semester 2 in B.E.2020 academic year.Instruments used in this 

research were Prathommasuksa 5’ s lesson plan with Synectics model-based instruction  

“Our environment”, learning achievement test, and survey questionnaire about students’ 

satisfaction level regarding 3 aspects of Synectics instruction model: learning environment, 

learning procedures and benefits from said instruction model.The statistics used for data 

analysis were Percentage (%), Mean (!") and Standard Deviation (S.D.) 

 The research findings were as follows: 1) the effectiveness of Prathommasuksa 5’s 

lesson plan with Synectics model-based instruction “Our environment” were 88.53/93.07, 

higher than 80/80 standard criteria determined, and 2) effectiveness index of Prathommasuksa 

5’s lesson plan with Synectics model-based instruction were at 0.7547, or 75.47% , and  

3) The students’ satisfaction regarding Synectics model -based instruction were at the highest 

level in overall, and in aspects. 

 

Keywords: Development of learning plan, Synectic learning method-based instruction 

 

บทนำ  

 ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคการพัฒนาประเทศอย่างหลากหลายในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และสังคม ให้ก้าวทันต่อความเจริญก้าวหน้า 

และเปล่ียนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี เกิดข้ึนของประเทศท่ัวโลก ประเด็นท่ีสำคัญของการพัฒนา  

คือ บุคลากร จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ก้าวทัน เทคโนโลยี ท่ีจะเกิดข้ึน มีประสบการณ์ 

และความความสามารถในการส่ือสารข้อมูลข่าวสาร คิดวิเคราะห์ ดังน้ันครูเป็นเพียงผู้ท่ีถ่ายทอดความรู้ 

ความสามารถให้กับนักเรียน แต่ไม่สามารถท่ีจะสอนให้นักเรียน เรียนรู้ได้ในทุกเร่ือง นักเรียนจะต้องอาศัย

การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง เพ่ือนำความรู้ในการค้นคว้า ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

ชีวิตประจำวันในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ความ

ว่าในการพัฒนาผู้เรียนจำต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีความเป็นประชาชน 
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ชาวไทย มีความเคารพระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษา

ท่ีมีความจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน

การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย  

ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถ 

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ 

ทักษะ และเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรม

เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีสำคัญ เพราะในแต่ละบุคคลจะมีความสามารถ

ท่ีแตกต่างกันในการคิดแก้ปัญหากับปัญหาต่าง ๆ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นความสามารถ 

ของแต่ละบุคคล ถ้าเราส่งเสริมความสามารถในตรงน้ีให้พัฒนาสูงข้ึนได้ ดังท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้ทำ

การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อาทิเช่น อารี พันธ์มณี (2537: 25) ได้กล่าวถึงความคิด

สร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลักษณะอเนกนัย อันนำไปสู่การคิดพบส่ิงแปลกใหม่ด้วย

การคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดส่ิงใหม่ ซ่ึงรวมท้ังการประดิษฐ์คิดค้นพบส่ิง

ต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎีหลักการได้สำเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนได้มิใช่เพียงแต่คิดในส่ิงท่ี

เป็นไปได้ หรือส่ิงท่ีเป็นเหตุผล เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน หากแต่คิดจินตนาการก็เป็นส่ิงสำคัญย่ิงท่ีจะก่อให้เกิด

ความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่กันไป ทอแรนท์ (Torrance, 1962, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2537: 2-74)  

ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอนฝึกฝนและฝึกปฏิบัติท่ีถูกวิธีและเขายัง

เสนอแนะว่า ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กต้ังแต่เยาว์วัยก็ย่ิงจะเป็นผลดีมากเท่าน้ัน 

 ตามหลักแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ได้อธิบายให้ทราบว่ากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ เป็นกระบวนการส่งเสริมทักษะการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์  

ในฐานะท่ีเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีจัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษา ของโรงเรียนขนาดกลาง จึงได้ปรับคิดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ 

แบบซินเนคติกส์ มาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพราะวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นวิชาท่ี

กระบวนการเรียนการสอนท่ีว่าด้วยเร่ืองของสังคมรอบตัวเรา มีความสัมพันธ์และความแตกต่างกันอย่าง

หลากหลาย ช่วยปรับทัศนคติของผู้เรียน ผู้เรียนจะมีกระบวนการเรียนรู้ได้ต้องอาศัยกระบวนการ 

คิดสร้างสรรค์ ดังน้ัน การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้

ความคิดอย่างเป็นระบบ มีการจัดลำดับเป็นข้ันตอน มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน ซ่ึงจะเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 

บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาผู้วิจัยได้ทำการสอบถามครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ พบว่าคะแนนในรายวิชาสังคม
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ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ เร่ืองภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผู้เรียนค่อยไม่เข้าใจและเป็น

เน้ือหาท่ีค่อนข้างยากทำให้เกิดปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

ซินเนคติกส์ เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงถือว่าเป็นช่วง

ท่ีมีจินตนา อยากรู้ อยากเห็น กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์อย่างแปลก ๆ ใหม่ ๆ 

กระบวนการซินเนคติกส์ เป็นกิจรรมท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ สามารถทำให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ได้โดยอาศัยการเปรียบเทียบหรืออุปมา (Metaphoric Activity) ในส่ิงท่ีขัดแย้งหรือไม่

คุ้นเคยมาก่อน ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิด แปลกใหม่ สามารถสร้างผลงานในแนวใหม่หรือเป็นตัวของตัวเอง

ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเราโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในกลุ่ม

โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จังหวัดราชบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 11 โรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ จำนวน 21 คน โรงเรียนบ้านหนองคา จำนวน 9 คน โรงเรียนวัดหุบกระทิง 

จำนวน 48 คน โรงเรียนวัดลาดบัวขาว จำนวน 15 คน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม จำนวน 13 คน โรงเรียน

อนุบาลบ้านโป่ง จำนวน 23 คน โรงเรียนวัดม่วง จำนวน 18 คน โรงเรียนวัดลำพยอม จำนวน 8 คน 

โรงเรียนวัดตาล จำนวน 5 คน โรงเรียนวัดใหญ่นครชุมน์ จำนวน 3 คน โรงเรียนวัดตาผา จำนวน 6 คน  

รวมจำนวนนักเรียนท้ังหมด 169 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้ วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) มา 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 มีนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน  
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2. วิธีดำเนินการวิจัย 

2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

3. ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีข้ันตอน ดังน้ี 

1) ดำเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง 2560) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาหนังสือ เอกสารท่ีเก่ียวข้องและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เร่ือง สภาพแวดล้อม

รอบตัวเรา และการดำเนินการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ 

2) ดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในกระบวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

3) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา จำนวน  

5 แผน รายละเอียด ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะการย้ายถ่ิน 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับวิถีการดำเนินชีวิต 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การจัดการส่ิงแวดล้อมในภูมิภาค  

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง แนวทางการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

4) นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  

5) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วนำไปให้

ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน ช่วยตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำมาปรับปรุง

แก้ไข ก่อนนำไปทดลองใช้จริง 
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6) หาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 โดยกำหนดเกณฑ์

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เร่ือง สภาพแวดล้อม

รอบตัวเรา ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไว้เท่ากับ 80/80  

3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเราระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

1) ดำเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง 2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาวิธีการสร้าง

แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ศึกษาหลักเกณฑ์การให้คะแนน ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำ

แบบทดสอบ และศึกษาคู่มือการวัดผลและประเมินผล 

2) ดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ ในสาระการเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเราและสร้างตาราง

วิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3) ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบ ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ให้มีความ

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ ต้องมีความครอบคลุมกับสาระการเรียนการสอน

ของหลักสูตร โดยจัดทำเป็นตารางวิเคราะห์เน้ือหา มีการกำหนดน้ำหนักเน้ือหาให้สอดคล้องกับความสำคัญ 

ท้ังน้ีต้องดำเนินการสร้างข้อสอบให้มีความมากกว่าจำนวนท่ีใช้จริง เพราะข้อสอบบางข้ออาจใช้ไม่ได้  

ไม่มีคุณภาพ 

4) นำแบบทดสอบท่ีดำเนินการสร้างข้ึน ไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แล้วนำไปหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 

(Index of Item - Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC มากกว่า 0.66 ทุกข้อ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 

2543: 129) 

5) นำแบบทดสอบ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

ท่ีไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนวัดหุบกระทิง จำนวน 10 คน เพ่ือหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอำนาจำแนก 

(D) โดยข้อสอบท่ีดีควรมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543: 137) และค่าอำนาจ

จำแนกระหว่าง 0.2 ข้ึนไป (พ .ท .หญิง ปวรส บุตะเขียว, 2552) และหาความเช่ือม่ัน (Reliability)  

ของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยการตรวจสอบผลการวัดท่ีสม่ำเสมอและคงท่ี โดยใช้วิธีการของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

(Kuder Richardson) KR-20 อ้างถึง มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2547: 182) ผลการตรวจสอบได้ค่าค่าเช่ือม่ัน

เท่ากับ 0.92 

6) นำแบบทดสอบท่ีหาความเช่ือม่ันแล้ว ไปทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

และหลังเรียน ของการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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3.3 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

1) ค้นคว้าข้อมูล ศึกษาวิธีการและข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามเจตนคติของผู้เรียน 

2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 3 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อ  

3) นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีดำเนินการสร้างข้ึน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ 

วิเคราะห์ และหาความเหมาะสม ความถูกต้อง แล้วนำมาพัฒนา ปรุงปรุง  

4) นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผ่านเกณฑ์แล้ว ไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนก่อนการวิจัย เป็นข้ันตอนสำหรับการเตรียมความพร้อมของผู้วิจัย ในด้าน

ต่าง ๆ ดังน้ี 

1) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2) ผู้วิจัยทบทวนวิธีการเรียนรู้กับผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ท่ีได้จัดทำไว้ และดำเนินการวิจัยโดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยท่ีได้ดำเนินการ

จัดเตรียมไว้ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1) ในการวิจัยคร้ังน้ีจะใช้เวลาจำนวน 5 สัปดาห์ แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน

10 ช่ัวโมง 

2) ในการจัดการเรียนการสอน จัดตามเวลาการสอนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 

3) เน้ือหาสาระท่ีใช้สอน คือ เน้ือหาจากสาระการเรียนรู้แกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ เร่ือง 

สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

4) ดำเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยจัดการเรียนการสอนแบบ 

ซินเนคติกส์ โดยมีข้ันตอนท้ังหมด 7 ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี  1 ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา 

ข้ันตอนท่ี 2 การบรรยายสถานการณ์ในปัจจุบัน (Descripion of the Present Condition) 

โดยครูจะให้นักเรียนอธิบายสภาพการณ์ตามท่ีผู้เรียนมีความรู้หรือความเข้าใจในขณะน้ัน 

ข้ันตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบโดยตรงกับส่ิงท่ีเรียน (Direct Analogy) ครูจะให้นักเรียน

นำเสนอการเปรียบเทียบทางตรง โดยนำส่ิงท่ีกำลังเรียนรู้ในขณะน้ันไปเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืน ๆ จากน้ันให้

เลือกมาเพียงส่ิงเดียวเพ่ือนำมาพิจารณาอย่างละเอียด 
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ข้ันตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืนโดยการสมมุติตนเองเป็นส่ิงอ่ืน (Presonal 

Analogy) โดยครูจะให้นักเรียนสมมติบทบาทของตนเองเป็นส่ิงท่ีเลือกในข้ันตอนท่ี 2 และบรรยาย

ความรู้สึกเม่ือต้องเป็นส่ิงน้ัน ๆ 

ข้ันตอนท่ี 5 การเปรียบเทียบโดยการใช้คู่คำขัดแย้ง (Compressed Conflict) ให้

นักเรียนนำคำท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 2 และ 3 มาสร้างคำท่ีมีลักษณะขัดแย้งกันหรือตรงกันข้าม จากน้ันให้เลือกไว้ 

ข้ันตอนท่ี 6 การเปรียบเทียบโดยตรงกับคู่คำขัดแย้ง (Ditect Analogy) ให้นักเรียนนำ

คำท่ีถูกสร้างข้ึนและมีความหมายขัดแย้งกันมาเปรียบเทียบทางตรงแล้วเลือกคำท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 

ข้ันตอนท่ี 7 การกลับไปพิจารณางานเดิม (Reexamination of the Original Task) 

ครูให้นักเรียนย้อนกลับไปทบทวนงานเดิม ในช่วงระหว่างของการจัดการเรียนการสอน จะให้นักเรียนทำ

เอกสาร/ช้ินงาน เพ่ือเป็นการวัดและประเมินความเข้าใจ 

ข้ันตอนท่ี 3 ภายหลังเสร็จส้ินกระบวนการทดลอง ผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อ

การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  ไปให้นักเรียนท่ีเข้ารับการทดลองทำ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงมีรายละเอียดของการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อม

รอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

แบบซินเนคติกส์  

 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสรุปการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.53/93.07 สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 ท่ีกำหนดไว้ 



 
 

9 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7547 คิดเป็น

ร้อยละ 75.47 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ทำให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนร้อยละ 75.47 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลของการวิจัย ได้ดังน้ี 

 1. จากการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ จากการจัดทำแผนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ท่ีกำหนดคือ 80/80 เน่ืองจากนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ตามจุดประสงค์

การเรียนรู้และตัวช้ีวัด การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมี

กระบวนการชัดเจนและมีลำดับข้ันตอนท่ีเป็นระบบ ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมี

ความอิสระ มีจินตนาการ มีความคิดแปลกใหม่ต่างไปจากบทเรียน มีการคิดเปรียบเทียบอย่างละเอียด

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติของตนเองเป็นส่ิงอ่ืน ทำให้ผู้เรียนเกิดความ

สนุกสนาน กล้าคิดกล้าแสดงออก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของไวกอทสก้ี (Vygotsky, 1962 อ้างถึงใน ลิขิต 

กาญจนาภรณ์ , 2525: 89) ท่ีกล่าวว่านักเรียนจะไม่สามารถเรียนรู้โดยลำพัง แต่จะสามารถเรียนรู้ได้ 

หากได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพ่ือนและผู้ใหญ่ท่ีมีประสบการณ์มากกว่าและเม่ือได้ใช้เวลาใน

การเรียนรู้ไปแล้วช่วงหน่ึงกระบวนการคิดของนักเรียนจะสูงข้ึน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ดังน้ัน ครูควรจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำ

ให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon, 

1961 อ้างถึงใน Joyce and Weil, 2009: 10) ท่ีได้กล่าวว่าวิธีสอนแบบซินเนคติกส์เหมาะสำหรับการศึกษา

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยได้มีการออกแบบเพ่ือช่วยให้บุคคลร่วมมือกันในการแก้ปัญหา 

สร้างกิจกรรม และได้มุมมองใหม่ในหัวข้อต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนเร่ิมต้นโดยนักเรียน

เก่ียวกับลำดับการทำงาน ตลอดจนนักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ในการทำงานของตนเองได้ 

และสอดคล้องกับแนวคิดของจอยส์ และเวล (Joyce and weil, 2009: 236-237) กล่าวว่า วิธีการสอน

แบบซินเนคติกส์ ถูกออกแบบเพ่ือเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ให้มีได้ท้ังในรายบุคคลและรายกลุ่ม ช่วยให้เกิด

ความสนุกสนาน กล้าแสดงออก นอกจากน้ียังสามารถให้กับนักเรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร สอดคล้อง
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กับพวงผกา โกมุติกานนท์ (2544: 11) ท่ีได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์มีส่วนช่วย

ในการส่งเสริมเด็กในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย สร้างนิสัยในการทำงานท่ีส่งเสริมสุนทรียภาพ เป็นการพัฒนา

กล้ามเน้ือ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นคว้าทดลอง และเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความ

กดดัน โดยในการจัดการเรียนรู้น้ันมีองค์ประกอบสำคัญของแผน ประกอบด้วย ต้องมีความคิดริเร่ิมแปลก

ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับ Torrance (1973: 312) ได้กล่าวว่า ความคิด

สร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝนและการปฏิบัติท่ีถูก และย่ิงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ให้แก่เด็กต้ังแต่เยาว์วัยเท่าใดก็ย่ิงจะเป็นผลดีมาก 

 2. ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  

0.7547 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.47 ท่ีเป็นเช่นน้ีอันเน่ืองมาจาก กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  

เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนมีความคิดอย่างสร้างสรรค์แบบมีข้ันตอน มีความรู้ ความ

เข้าใจ จากแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2554: 117) กล่าวว่า 

องค์ประกอบของชุดการสอนท่ีสำคัญ ได้แก่คู่มือและแบบฝึกปฏิบัติ ส่ือการสอน กิจกรรมการสอน และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนด้วยชุดการสอน ส่งผลให้ชุดการสอนมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ เจตน์กสิกิจ (2552: 64) ได้ทำการวิจัย

เร่ือง การพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี เร่ือง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า  

ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ 

3. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ มีความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ด้านการจัดบรรยากาศใน

การเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้  และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้อยู่ในภาพรวมระดับเห็นด้วยมาก 

ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกและความสุขในการ

เรียน กล้าคิดในส่ิงแปลกใหม่ ชอบแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความคิดเห็นท่ี

หลากหลาย แปลกใหม่ และสามารถนำความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอดคล้องกับ

แนวคิดของจอย และเวล (Joyce and Weil, 2009: 236-237) กล่าวว่าการใช้กิจกรรมซินเนคติกส์สามารถ

สร้างความรู้สึกร่วมกันให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน นักเรียน เรียนรู้เก่ียวกับเพ่ือนในกลุ่มหรือเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

ในขณะท่ีพวกเขาเหล่าน้ันแสดงความคิดเห็นหรือเสนอปัญหา ความคิดเห็นท่ีหลากหลายมีประโยชน์และ

คุณค่าสามารถนำมาใช้ในการทำงาน ซ่ึงวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์สามารถช่วยให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน 

ซ่ึงความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ สามารถอภิปรายผลเป็นรายข้อดังน้ี 

3.1 ด้านการจัดบรรยากาศในการเรียน พบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก คือ นักเรียนมี

ความสนุกสนานต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความรู้สึกว่าการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมน่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ มีอิสระในการศึกษา ค้นคว้า แลกเปล่ียนความคิดเห็น ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัด
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กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีจินตนาการได้อย่างอิสระ นักเรียนไม่รู้สึก

เครียดกับการเรียน มีการแสดงบทบาทสมมติเป็นส่ิงต่าง ๆ ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าคิด  

กล้าแสดงออก ในช่วงระหว่างการทำกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้ได้มีการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์

ระหว่างนักเรียนด้วยกันและระหว่างนักเรียนกับครู ซ่ึงเป็นการสร้างบรรยากาศทางการเรียนท่ีเอ้ืออำนวยต่อ

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของซิกเซนท์มิฮาลยี

(Csizentmihalyi, 1996 อ้างถึงใน Sternberg, 2002: 145) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถ

เกิดข้ึนได้ถ้าบุคคลกระทำเพียงคนเดียว แต่เกิดจากการทำงานร่วมกัน ให้ความสำคัญกับบริบททางสังคม 

โดยการสอบสนองท่ีหลากหลายจะทำให้เกิดการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนเห็นด้วยระดับมาก คือ นักเรียนมีความเม่ือได้คิดส่ิง

แปลกใหม่ มีความภูมิใจเม่ือทำงาน/ช้ินงาน เสร็จตามเวลา มีความสุขเม่ือได้แสดงบทบาทเป็นส่ิงอ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์ มีความชอบในการต้ังคำถามของครู ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  

มีการระดมสมองซ่ึงนักเรียนได้ช่วยกันคิดช่วยกันตอบคำตอบ หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับส่ิงต่าง ๆ ได้แสดงบทบาทสมมติเป็นส่ิงอ่ืนได้ ดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปใน

ทิศทางท่ีพึงประสงค์ไม่ใช่เป็นผู้ประเมินตัดสินความคิดและผลงานของนักเรียนว่าถูกหรือผิด ทำให้นักเรียนมี

ความภูมิใจในตนเอง พร้อมท่ีจะทำงานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีครูสามารถใช้

ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนของแซนท์รอด (Santrock, 2009: 237-238) คือ การ

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรายกลุ่มหรือรายบุคคล การระดมสมอง คือเทคนิคท่ีสามารถส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในรายกลุ่ม การไม่ควบคุมนักเรียนมากเกินไป ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าคิดอย่างอิสระ  

โดยไม่กลัวความผิดพลาด ให้นักเรียนมองความล้มเหลวว่าเป็นโอกาสท่ีจะเรียนรู้ และทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 

3.3 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนเห็นด้วยระดับมาก คือ นักเรียนมี

ความรู้สึกท่ีดีต่อการรักษาส่ิงแวดล้อม และช่วยให้นักเรียนสามารถทำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

ในการทำงาน/ช้ินงาน ของวิชาอ่ืน เน่ืองจากในปัจจุบันปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตัวนักเรียนมาก 

นักเรียนจึงมีความตระหนักในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมสามารถ

นำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาให้เพ่ิมข้ึนได้จากกระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยได้ทำการสรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

ประเด็นต่อไปน้ี คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
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1. ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ

ภูมิศาสตร์ ตามข้ันตอนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ท่ีเน้นการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ ครูจำเป็นต้องกระตุ้นให้นักเรียนคิด โดยไม่จำกัดความคิดและสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 

1.2 ครูผู้สอนควรนำกิจกรรมการสอนแบบซินเนคติกส์ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเน้ือหา 

และสาระในการจัดการเรียนการสอนของระดับช้ันน้ัน ๆ เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการคิด

สร้างสรรค์ 

1.3 ครูผู้สอนควรศึกษาแนวคิดการสอนแบบซินเนคติกส์ ให้เข้าใจอย่างลึกซ้ึงก่อนเร่ิมการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.4 ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ ครูต้องไม่ตัดสินผลงานของนักเรียนว่าถูกหรือผิด ต้องให้อิสระในการคิกอย่างสร้างสรรค์ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาผลการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  

ท่ีช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยวิชา วิชาศิลปะ  

วิชาคณิตศาสตร์ ฯลฯ และในระดับช้ันอ่ืน ๆ 

2.2 ควรทำการวิจัยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ กับเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ียังมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 

2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบ ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้

แบบซินเนคติกส์ กับนวัตกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 

2) เปรียบเทียบความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เกมคำศัพท์  

และ 3) เปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เกมคำศัพท์ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 25.09   

2) ภายหลังการเรียนโดยใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการทดลองสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 3) ภายหลังการเรียน

การสอน แรงจูงใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการทดลองสอนอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เกมคำศัพท์, แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) examine the competency of English 

vocabulary of the high certificate of vocational education 1 students in Darunapolytechnic 

Technological College 2) make a comparison of the students’ competency of English 

vocabulary before and after being taught using English vocabulary word games and  

3) compare the students’ motivation towards learning English before and after being 

taught using English vocabulary word games. 

 The followings were the research results: 1) the competency of English vocabulary 

of the high certificate of vocational education 1 students in Darunapolytechnic Technological 

College, Ratchaburi Province increased by 25.09 percent 2) after being taught using English 

vocabulary word games, the students gained a higher level of English learning vocabulary 

they did before the experimental teaching at the .05 level of significance and 3) the 

students’ motivation towards learning English was significantly higher than it was before 

the teaching and learning using English word games at the .05 level. 

 

Keywords: English Vocabulary, Word Games, Motivation Towards English Learning 

 

บทนำ 

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีท่ัวโลกยอมรับในปัจจุบัน ใช้ในการติดต่อส่ือสารในด้านต่าง ๆ  

และเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต การศึกษา และการพัฒนาประเทศ เพราะว่าสังคมปัจจุบันได้มี

การติดต่อส่ือสารกับต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ท้ังท่ีเป็นการติดต่อส่ือสารแบบเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ ตามรายงานผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปวส. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี (วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค, 2562) ผลการสอบคะแนนปลาย

ภาคในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำ คะแนน

เฉล่ีย 65% ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใช้เกมคำศัพท์ในการฝึกทักษะด้านคำศัพท์ประกอบการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับ ปวส.1 เพราะการสอนคำศัพท์โดยใช้เกมคำศัพท์จะทำให้นักเรียน

สนุกสนาน เพลิดเพลิน อยากรู้ อยากเรียน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงทำให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์มากข้ึน 

จดจำคำศัพท์ได้ดี และสามารถนำไปใช้ได้ท้ังในการพูด ฟัง อ่าน และเขียน 

 ผู้วิจัยสนใจทำการศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนระดับ 

ปวส.1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โดยการใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการพัฒนานักศึกษาให้

เป็นทรัพยากรท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยคุณภาพ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

เกมคำศัพท์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 

จังหวัดราชบุรี 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านคำศัพท์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม

คำศัพท์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัด

ราชบุรี  

 3. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัย

เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากผลการวิจัยของ บุษรีย์ ฤกษ์เมือง (2552: 79) พบว่าการใช้เกมคำศัพท์ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ

ด้านคำศัพท์ของผู้เรียน ดังน้ันผู้วิจัยจึงกำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยดังน้ี คือ 
 

 ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

การดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “การเพ่ิมขีดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี” ผู้วิจัยได้

ดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 3. การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ให้แก่

นักเรียน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี 

1. ความสามารถด้านคำศัพท์ของนักเรียน ปวส.1 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัด 

    ราชบุรี  

2. แรงจูงใจท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ 

    นักเรียน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา 

    โปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี 
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ผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “การเพ่ิมขีดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี”   

สรุปผลการวิจัยดังน้ี 

 1. ภายหลังท่ีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา 

โปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรีได้รับการสอนโดยใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีคะแนนภาษาอังกฤษ

เฉล่ียร้อยละ 75.00 สรุปได้ว่า ความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 

25.09 

 2. ภายหลังการเรียนการสอนโดยใช้เกมคำศัพท์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี มีผลสัมฤทธ์ิด้านคำศัพท์สูงกว่าก่อนการเรียนการสอน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. แรงจูงใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา 

โปลีเทคนิคต่อการเรียนภาษาอังกฤษหลังการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า  

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ “ฉันกระตือรือร้นท่ีจะเรียนและพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ เพราะฉัน

ได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ” (!"= 4.12, S.D. = .70) “ฉันได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากการเรียนท่ีเป็น

ประโยชน์มาก” (!"= 4.08, S.D. = .69) และ “ผู้สอนให้ฉันทำกิจกรรมท่ีฉันได้ฝึกฝนการคิดและได้ลงมือทำ

กิจกรรมด้วยตนเอง” (!"= 4.06, S.D. = .68) 

 

ตารางท่ี 1 ความสามารถด้านคำศัพท์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมคำศัพท์ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัด

ราชบุรี 
 

เลขท่ี 
คะแนนสอบ Pre-test 

(ร้อยละ) 

คะแนนสอบ Post-test 

(ร้อยละ) 

1 60 84 

2 56 78 

3 76 96 

4 44 72 

5 30 66 

6 58 80 

7 52 74 

8 56 80 

9 40 66 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

  

เลขท่ี 
คะแนนสอบ Pre-test 

(ร้อยละ) 

คะแนนสอบ Post-test 

(ร้อยละ) 

10 36 52 

11 30 60 

12 34 62 

13 48 74 

14 44 72 

15 50 80 

16 38 66 

17 52 74 

18 62 94 

19 50 72 

20 48 70 

21 38 68 

22 68 88 

23 52 78 

เฉล่ีย 49.91 75.00 
 
 

ตารางท่ี 2 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบใช้เกม

คำศัพท์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลี

เทคนิค ก่อนและหลังเรียน  

(n=23) 

ความสามารถ !" S.D. t p 

ก่อนเรียน 24.96 6.417 
25.848 .000* 

หลังเรียน 37.5 5.493 

*ท่ีระดับความมีนัยสำคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ  

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคท่ีมีต่อการเรียน  

 ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ !" S.D. 
ระดับ

แรงจูงใจ 

อันดับ

ค่าเฉล่ีย 

1. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

    ทุกคร้ังนอกจากมีความจำเป็นจริง ๆ 
3.77 .61 มาก 10 

2. ฉันได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากการ 

   เรียนท่ีเป็นประโยชน์มาก 
4.08 .69 มาก 2 

3. เน้ือหาและบทเรียนน่าสนใจ 3.94 .62 มาก 6 

4. ฉันกระตือรือร้นท่ีจะเรียนและพัฒนาความรู้ 

   ภาษาอังกฤษเพราะฉันได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ 
4.12 .70 มาก 1 

5. ฉันได้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีฉันสามารถนำไปใช้ 

   ประโยชน์ในอนาคต หรือหลังจากท่ีฉันจบ 

   การศึกษาจากโรงเรียน 

3.97 .64 มาก 5 

6. ผู้สอนให้ฉันทำกิจกรรมท่ีฉันได้ฝึกฝนการคิดและ 

   ได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง 
4.06 .68 มาก 3 

7. บรรยากาศในห้องเรียนดีมากและทำให้นักเรียน   

    เรียนอย่างเป็นสุขและสนุก 
4.01 .52 มาก 4 

8. การทำงานร่วมกลุ่มกับเพ่ือน ๆ ช่วยให้ฝึกความ 

   มีน้ำใจและความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
3.92 .59 มาก 7 

9. ฉันชอบการเรียนในช้ันเรียน ครูจะอธิบายให้ฉัน 

   เข้าใจทุกคร้ังว่ากิจกรรมท่ีจะต้องทำเป็นอย่างไร 

   และมีวิธีทำอย่างไรบ้าง 

3.90 .55 มาก 8 

10. การเข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนทำให้ฉันรู้จัก 

     สร้างมิตรภาพและแบ่งปันความสุขให้กับผู้อ่ืน 
3.88 .63 มาก 9 

รวม 3.97 .60 มาก 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัย

เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ก่อนและหลังการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมคำศัพท์ 

 (n=23) 

แรงจูงใจ !" S.D. t p 

ก่อนเรียน 36.54 5.42 
5.990 .000* 

หลังเรียน 39.40 6.20 

*อย่างมีนัยสำคัญท่ี 0.05 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เร่ือง “การเพ่ิมขีดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัด

ราชบุรี” มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายได้ ดังน้ี 

 1. จากผลการศึกษาความสามารถด้านคำศัพท์ของนักเรียน ปรากฏว่า ผลการเพ่ิมขีดความสามารถ

ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้เกมคำศัพท์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน โดยคะแนนเฉล่ียรวมหลังเรียนร้อยละ 75 มีคะแนนรวมเฉล่ียก่อนเรียนร้อยละ 49.91 ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากการนำเกมเข้ามาเล่น ทำให้เด็กนักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ซ่ึงปัจจุบันน้ีนักเรียนจะติดเกมใน

โทรศัพท์มือถือ กระบวนการสอนโดยการใช้เกมคำศัพท์เข้ามาช่วยจะดำเนินไปอย่างเป็นลำดับข้ันตอน 

เป็นไปตามธรรมชาติของการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการสอนท่ีคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และใช้

วิธีการพัฒนาสมองท้ัง 2 ซีกไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีการใช้ส่ือท่ีเร้าความสนใจ

ของนักเรียน ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไอชา เปอร์วีน และคณะ (2016: 633)  

ท่ีทำการศึกษาประสิทธิผลของการใช้เกมภาษาในการเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาท่ีสองของผู้เรียนในประเทศ

ปากีสถาน พบว่า การเรียนรู้น้ันมีความคงทนในด้านคำศัพท์ เน่ืองจากผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ได้อย่าง

ถูกต้อง ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดและใช้ภาษาท่ีสองได้อย่างคล่องแคล่ว มีความสำคัญมากย่ิงกว่า

ความสามารถในเร่ืองไวยากรณ์ เกมภาษาช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ในการใช้คำศัพท์อย่างไม่รู้ตัวขณะท่ีผู้เรียน

กำลังมีส่วนร่วมในการเล่นเกมภาษา การใช้เกมในการเรียนรู้คำศัพท์ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดี ท่ีสนุกสนานใน

การเรียน อีกท้ังเกมภาษายังเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นักเรียนได้ทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ใหม่ ๆ หรือวลี 

ใหม่ ๆ และช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อย่าง “ลุ่มลึก” ได้รวดเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้

การจดจำคำศัพท์ ย่ิงไปกว่าน้ันเกมภาษายังช่วยเพ่ิมศักยภาพทางการส่ือสาร (communicative 

competence) นักเรียนท่ีเข้าร่วมในการวิจัยน้ียอมรับว่าการใช้เกมภาษาควบคู่ไปกับการสอนภาษามีส่วน

ช่วยอย่างมากในการพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์ แม้ว่าขีดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โดยวิธีการสอนแบบใช้
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เกมคำศัพท์จะไม่สูงนัก แต่ก็เป็นสัญญาณว่าครูผู้สอนสามารถพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนได้ 

 2. ผลการวัดความสามารถด้านคำศัพท์ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้เกมคำศัพท์หลังการ

สอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าการนำ

กิจกรรมคำศัพท์เข้ามาประกอบการสอน เกมทำให้นักเรียนมีความเพลิดเพลินสนุกสนาน ต่ืนตัว ไม่รู้สึกเบ่ือ

หน่ายต่อการเรียน คำศัพท์ท่ีนำมาสอนส่วนใหญ่จะอยู่ในเน้ือหาบทเรียน และบางคำเป็นคำศัพท์ใหม่  

และนำมาจัดกิจกรรมในลักษณะท่ีนักเรียนต้องเคล่ือนไหว และออกกำลังกายไปด้วย จากการสังเกตและจด

บันทึกของผู้วิจัยขณะทำการสอนพบว่า นักเรียนจะรู้สึกต่ืนเต้น มีความต่ืนตัว และกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

ในขณะทำกิจกรรมท่ีกำหนดนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ กล้าแสดงออก มีความเพียรพยายามในการทำ

กิจกรรมน้ัน ๆ ถึงแม้ว่าบางคร้ังนักเรียนจะพูดผิดบ้างก็ตาม แต่นักเรียนก็มีความพึงพอใจในการเล่นเกมได้

ฝึกทักษะต่าง ๆท้ังในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีโอกาสนำภาษาท่ีเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรม 

ซ่ึงนักเรียนเห็นว่าเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ามาก สอดคล้องกับหลักการสอนภาษาต่างประเทศของ 

กรมวิชาการ (2551: 127) ท่ีว่า “เกมเป็นส่ิงท่ีเร้าความสนใจให้นักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

ช่วยย้ำส่ิงท่ีเรียนไปแล้วท้ังด้านตัวอักษร การออกเสียง การฟัง การพูดคำศัพท์ การสะกดตัวอักษร และการ

อ่าน ตลอดท้ังรูปประโยค เกมต่าง ๆ สามารถนำส่ิงท่ีเป็นปัญหาจากการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมา

ฝึกซ้ำในรูปของการเล่น ฝึกความฉับไวในความคิด การทำความเข้าใจในการปฏิบัติตามคำส่ัง และการใช้

ภาษาอย่างอัตโนมัติ ส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของบำรุง โตรัตน์ 

(2560: 147) ท่ีกล่าวไว้ว่า “เกมมีประโยชน์ในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากย่ิงข้ึน ทำให้นักเรียน

เพลิดเพลินกับการเล่นเกม และยังช่วยทบทวนบทเรียน ส่งผลให้นักเรียนสนใจเรียนและเรียนรู้ได้มากข้ึน” 

ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ นักเรียนมีความสุขท่ีได้ทำกิจกรรม

ทางภาษาและเล่นเกม แต่หากเกมใดต้องใช้ทักษะการอ่านและการฟัง นักเรียนมักจะมีผลสัมฤทธ์ิระดับต่ำ

กว่าเกณฑ์ จึงควรได้มีการหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป และพบว่านักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค มีความสามารถด้านคำศัพท์เพ่ิมมากข้ึนหลังการสอน

โดยใช้เกมคำศัพท์  

 3. จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค หลังการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ พบว่านักเรียนมี

แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ฉัน

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนและพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพราะฉันได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ อยู่ในระดับมาก  

(!"= 4.12, S.D.=.70)  2) ฉันได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์มาก  

อยู่ในระดับมาก (!"= 4.08, S.D.=.69) และ 3) ผู้สอนให้ฉันทำกิจกรรมท่ีฉันได้ฝึกฝนการคิดและได้ลงมือทำ
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กิจกรรมด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก (!"= 4.06, S.D.=.68) ผู้วิจัยขอนำผลการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 

3 อับดับแรกมาอภิปรายในแต่ละข้อดังน้ี 

3.1 ในข้อท่ีว่า “ฉันกระตือรือร้นท่ีจะเรียนและพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพราะฉันได้เรียนรู้

อย่างเข้าใจ” ท้ังน้ีเพราะว่ากิจกรรมการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นการสอนท่ีมี

ข้ันตอนการเดาคำศัพท์ เป็นการเดาอย่างมีระบบ เช่น นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ตัวช้ีแนะความหมาย ทำให้

ผู้เรียนมีกิจกรรมท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนทำส่ิงท่ีได้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ โดยมีครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกหรือให้คำแนะนำปรึกษา ซ่ึงต้องคำนึงถึงการทำ

ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนหรือการปฏิบัติงาน นักเรียนจึงมีความเข้าใจและเรียนรู้คำศัพท์ได้ดีข้ึน  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บลูม (Bloom อ้าง ถึงใน ยมลรัตน์ เลาหบุตร, 2555: 57) ท่ีมีความเห็นว่า  

ถ้าสามารถจัดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามท่ีตนเองต้องการ ก็น่าจะคาดหวังได้แน่นอนว่านักเรียนทุกคนได้

เตรียมใจสำหรับกิจกรรมท่ีตนเลือกน้ันด้วยความกระตือรือร้น พร้อมท้ังความม่ันใจ เราสามารถสังเกตเห็น

ความแตกต่างของความพร้อมด้านจิตใจได้ชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนต่องานท่ีเป็นวิชาบังคับกับวิชา

เลือก หรือจากส่ิงนอกโรงเรียนท่ีนักเรียนอยากเรียน เช่น การขับรถยนต์ ดนตรีบางชนิด เกม หรืออะไร

บางอย่างท่ีนักเรียนอาสาสมัครและตัดสินใจได้โดยเสรีในการเรียน การมีความกระตือรือร้นและความสนใจ

เม่ือเร่ิมเรียนจะทำให้นักเรียนเรียนได้เร็วและประสบความสำเร็จสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สุภาษิต พาณยง (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกม

การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก รวมท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวรรณ ใจกระเสน (2554: 3) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.2 ในข้อท่ีว่า “ฉันได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์มาก” 

ท้ังน้ีเพราะว่าประโยชน์ของการใช้เกมในการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษน้ันช่วยทำให้บรรยากาศในการเรียน

การสอนเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา สร้างความเป็นกันเองระหว่างครูและนักเรียนได้มากข้ึน เกมเป็นกิจกรรมท่ี

ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจำคำศัพท์ได้ดีย่ิงข้ึน  

ซารีฟ ลาเต๊ะ (2560: 619-630) ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินผลความสามารถด้านคำศัพท์ โดยไม่มี

การลงโทษเม่ือทำผิดหรืออ่านผิด แต่ให้มีการเพ่ิมจำนวนคร้ังของเกมแต่ละเกมมากข้ึน เพ่ือให้เกิดความเคย

ชินและจดจำคำศัพท์ได้มากข้ึน วิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไอชา เปอร์วีน และคณะ (2016: 633) 

ได้ทำการวิจัยเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้เกมภาษาในการเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาท่ีสองของผู้เรียนใน

ประเทศปากีสถาน ผลการวิจัยพบว่า การใช้เกมภาษาส่งเสริมในการเรียนรู้ภาษาท่ีสองของผู้เรียนน้ันมีความ

คงทนในด้านคำศัพท์ เน่ืองจากผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดและใช้

ภาษาท่ีสองได้อย่างคล่องแคล่ว มีความสำคัญมากย่ิงกว่าความสามารถในเร่ืองไวยากรณ์ เกมภาษาช่วยให้

ผู้เรียนเรียนรู้ในการใช้คำศัพท์อย่างไม่รู้ตัวขณะท่ีผู้เรียนกำลังมีส่วนร่วมในการเล่นเกมภาษา การใช้เกมใน
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การเรียนรู้คำศัพท์ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดี ท่ีสนุกสนานในการเรียน ซ่ึงช่วยให้สถานการณ์ในการเรียนในช้ัน

เรียนได้ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด  

3.3 ในข้อท่ีว่า “ผู้สอนให้ฉันทำกิจกรรมท่ีฉันได้ฝึกฝนการคิดและได้ลงมือทำกิจกรรมด้วย

ตนเอง” ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน และบางคร้ังให้นักเรียนได้

ประเมินผลงานของกันและกัน เป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไอชา เปอร์วีน และคณะ (2016: 633) ได้ทำการวิจัยเพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลของการใช้เกมภาษาในการเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาท่ีสองของผู้เรียนในประเทศปากีสถาน 

ผลการวิจัยพบว่า การใช้เกมภาษาส่งเสริมในการเรียนรู้ภาษาท่ีสองของผู้เรียนน้ันมีความคงทนในด้าน

คำศัพท์ เน่ืองจากผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดและใช้ภาษาท่ีสอง

ได้อย่างคล่องแคล่ว มีความสำคัญมากย่ิงกว่าความสามารถในเร่ืองไวยากรณ์ เกมภาษาช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้

ในการใช้คำศัพท์อย่างไม่รู้ตัวขณะท่ีผู้เรียนกำลังมีส่วนร่วมในการเล่นเกมภาษา การใช้เกมในการเรียนรู้

คำศัพท์ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดี ท่ีสนุกสนานในการเรียน ซ่ึงช่วยให้สถานการณ์ในการเรียนในช้ันเรียนได้

ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด และสอดคล้องกับแนวคิดของ นิตยา ฤทธ์ิโยธี (2540: 6) กล่าวว่า ความสำคัญของ

การใช้เกมช่วยให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา สร้างความเป็นกันเองระหว่างครู

และนักเรียนได้มากข้ึน เกมคำศัพท์เหล่าน้ีเป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ ให้นักเรียนเกิดความ

เข้าใจและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดีย่ิงข้ึน ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม

คำศัพท์ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากข้ึน เพราะไม่ให้ตนเองเป็นตัวถ่วงของกลุ่มเพ่ือน จึงเกิดความ

กระตือรือร้นท่ีจะพยายามพัฒนาตนเองให้มีความสามารถด้านคำศัพท์ เน่ืองจากผู้วิจัยได้มีการแบ่งกลุ่มให้

นักเรียนรับผิดชอบในแต่ละเกมร่วมกัน ต้องช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือนำพากลุ่มของตนไปสู่เป้าหมายท่ี

ครูกำหนดไว้ 

สรุปได้ว่า จากผลการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี ก่อนและหลังการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้

เกมคำศัพท์อยู่ในระดับมาก แสดงว่านักเรียนมีความผ่อนคลายและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน 

ไม่มีความกลัววิชาภาษาอังกฤษ เปิดใจรับวิชาภาษาอังกฤษมากข้ึน ถึงแม้ว่าวิชาภาษาอังกฤษจะเป็นเป็น

วิชาท่ีเรียนยากสำหรับนักเรียนสายอาชีพ เม่ือได้รับการสอนแบบผ่อนคลายโดยการใช้เกมคำศัพท์ จึงยังมี

แรงจูงใจอยู่ในระดับสูง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปปฏิบัติ 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาการเพ่ิมขีดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี 
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แล้วพบข้อควรปรับปรุงแก้ไขเปล่ียนแปลงให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการจัดการสอน 

คร้ังต่อไป ดังน้ี 

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมคำศัพท์เข้ามาช่วยในการเรียน

การสอนทำให้ผลความสามารถด้านคำศัพท์ของนักเรียนสูงข้ึน และมีผลความแตกต่างของคะแนนสูงข้ึน 

ดังน้ันควรนำวิธีการสอนแบบใช้เกมคำศัพท์ไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนระดับอ่ืน เช่น ปวช. 1-3  

และปวส. 2  

1.2 จากผลของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจ พบว่า นักเรียนยังต้องการให้ผู้สอนคิดและเตรียม

กิจกรรมให้ ดังน้ันจึงควรเพ่ิมเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ท่ีสามารถดาวน์โหลด 

app ท่ีเก่ียวกับคำศัพท์หรือเกมคำศัพท์มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซ่ึงปัจจุบันน้ีเด็กวัยเรียนติดเกมออนไลน์เป็น

อย่างมาก ครูควรหาเกมท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษมาเพ่ือให้นักเรียนได้เล่นในคาบเรียน และให้นักเรียนจำ

คำศัพท์คาบละ 10 คำ เป็นต้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจัยท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกม

คำศัพท์ในข้อท่ีว่า “ฉันเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกคร้ังนอกจากมีความจำเป็น 

จริง ๆ” มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ ดังน้ันควรมีการศึกษาเก่ียวกับวิธีการท่ีจะทำให้นักเรียนมาเข้าร่วม

กิจกรรมทุกคร้ัง เช่น มีการให้คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม หากใครเข้าร่วมทุกคร้ังก็จะได้คะแนนเต็ม 

หากขาดกิจกรรมคะแนนก็ลดลงไป เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ใน 4 ด้าน คือด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการศึกษา

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน 5 ด้าน คือ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมีรูปแบบความคิด 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร สถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน

เครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนในสถานศึกษาในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร จำนวน 235 คนจำแนกเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา จำนวน 30 คน เป็นครูผู้สอน จำนวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล เป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test แบบ Independent Sample group และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย 

ท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร จำแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีภาวะผู้นำ 

การเปล่ียนแปลงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) การศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ของสถานศึกษาในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

4) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศึกษาในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 
 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษา, องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study and compare by work experiences the 

transformational leadership of school administrators in 4  aspects: idealized influence, 

inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized stimulation; study the 

learning organization of schools in 5  aspects: personal mastery, mental models, shared 

vision, team learning, and systems thinking; study the Relationships between the 

Transformational Leadership of Administrators and Learning Organization of Schools in 

ThaSae Network Chumphon Province. The samples for this research consisted of 3 0 

school administrators and 205 teachers, totally 235 samples. The instrument used for data 

collection was a 5 -level rating scale questionnaire. The statistics used for data analyses 

included percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent Sample) and Pearson 

product moment correlation coefficient. 

The results of this research were as follow: 1) The study of transformational 

leadership of school administrators. In the network of Thasae 2, Chumphon province, 

overall and each side are at a high level 2) The transformational leadership of the school 

administrators compared by work experiences in overall was significantly different at .0 5 

level. When compared individual aspects, the individualized consideration was rated 

significantly different at .05 level. 3) Education, learning organization of educational institutions 

in the network of Thasae 2, Chumphon province, overall and each side are at a high level 

4) The relationship between the transformational leadership of the school administrators 

and the learning organization of the educational institutions. Thasae 2 network in Chumphon 

province showed a high level of relationship. Statistical significance at the level of .01 
 

Keywords: Leadership, School Administrators, Admnistrators and Learning 

                Organization of school. 
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บทนำ 

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีสำคัญ

ท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ (สำนักการศึกษา, 2551: 4) อุดมการณ์ และหลักการสำคัญของการจัด

การศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม 

เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคนไทยท้ังปวง มุ่งสร้างพ้ืนฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สังคม ต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ือการทำงานท่ีมีคุณภาพ โดยให้

สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และตรวจสอบได้อย่าง

ม่ันใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 

สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2548: 1) จากสภาวะปัจจุบัน โลกมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นท่ีแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยในการ

เปล่ียนแปลง และความท้าทายดังกล่าวคือ “คุณภาพของคน” ดังน้ัน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มี

คุณภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจำเป็นอย่างย่ิง โดยต้องเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือทำให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ใน

ตัวบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี 

  ในสภาพของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันสูง

องค์การต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน

และความอยู่รอดอย่างย่ังยืน จึงเป็นแรงผลักดันให้องค์การต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

จำเป็นต้องพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) (สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544: 3) ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เร่ือง การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ

ของรัฐ หมวดท่ี 3 มาตรา 11 ท่ีบัญญัติว่า ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มี

ลักษณะเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผล

ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมกับ

สถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติ

ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ใน 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราช

กฤษฎีกา (2546: 4-5) 

จากแนวคิด และหลักการดังท่ีกล่าวมาข้างต้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ 

(2548: 8) ได้กำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี 3 ว่าด้วยแนวทางการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ สังคมแห่งความรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง ซ่ึงการเรียนรู้ ความรู้นวัตกรรม
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ส่ือและเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้ การส่งเสริมและสร้างกลไก เพ่ือให้คน

ไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเข้าถึงปัจจัย และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบและ

วิธีการท่ีหลากหลาย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม จะนำซ่ึงการพัฒนาคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน

ของประเทศ 

ชุมพรในมิติ “แห่งการเรียนรู้” ได้ตระหนักถึงหลักการและแนวคิดท่ีสำคัญดังท่ีกล่าวข้างต้นจึงได้

กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพมาตรฐาน ซ่ึงมีกลยุทธ์ท่ีสำคัญ คือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมจัดบริการการศึกษาให้

เพียงพอต่อความต้องการ 2) จัดการเรียนการสอนสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมตาม

พัฒนาการอย่างสมวัยเพ่ือให้มีพ้ืนฐานท่ีดีสำหรับการศึกษาในระดับถัดไป 3) จัดบริการทางการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน 4) พัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ 5) มีทรัพยากรทางการศึกษาท่ีสามารถสนับสนุนให้บริการ

ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถท่ี

สูงข้ึน 7) พัฒนาเครือข่ายสำหรับแลกเปล่ียนวิชาการ ประสบการณ์ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน  

8) มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสู่กระบวนการเรียนการสอน 9) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วม

จัดการและสนับสนุนการศึกษา และ 10) ส่งเสริมการวิจัยทุกระดับ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

การจัดการศึกษา และให้ได้ผลงานท่ีสามารถนำมาเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้ (สำนักการศึกษา, 2550: 9-10) 

ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของ “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) 

สถานศึกษาเป็นองค์การให้บริการท่ีผูกพันกับเร่ืองของการสอนและการเรียนรู้เป็นหลักเป้าหมาย

สุดท้าย (Ultimate Goal) ของสถานศึกษาก็คือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” (Student Learning) ดังน้ัน  

ในบรรดาองค์การประเภทต่าง ๆ สถานศึกษาจึงควรเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้”(Learning Organization)

มากกว่าองค์การประเภทใด ๆ (Hoy & Miskel, 2001: 32 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546: 7) ดังน้ัน

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีท้าทายต่อความรับผิดชอบของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา โดยส่ิงท่ีท้าทายท่ีสำคัญ คือ การพัฒนา (Development) ซ่ึงเป็นการพัฒนาท้ังใน

ระดับตัวบุคคลและในระดับองค์การ ท่ีไม่ควรแยกออกจากกันเพราะท้ังสองส่วนต่างช่วยสนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาซ่ึงกันและกัน ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องเป็นท้ังนักส่งเสริม นักท้าทาย นักสร้างสรรค์ และนัก

ประสาน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร และองค์การ (Ubben & Others, 2001: 32 อ้างถึงใน 

วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546: 8) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดชุมพร  

ท่ี มี จุดเน้นให้ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ ด้วยยุทธวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง  

ท้ังการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเพ่ิมคุณวุฒิ การศึกษาดูงานท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ (สำนักการศึกษา, 2551: 18) อีกท้ังยังกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู  
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เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยการบรรจุเข้าในหลักสูตรการอบรม เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา

นำความรู้ไปขยายผลต่อในสถานศึกษาของตน 

จากหลักการ และแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้น ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (Transformational 

Leadership) มีความสำคัญต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การ กล่าวคือสามารถทำให้ประสิทธิผล

ของงานและองค์การสูงข้ึน แม้ว่าสภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจำกัดเพียงใดดังน้ันการท่ีจะพัฒนา

องค์การให้ก้าวสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ได้อย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพน้ัน ผู้บริหารจำเป็นต้องมี “ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง” (Transformational Leadership) 

เพ่ือสร้างความสามารถในปรับเปล่ียนและพัฒนาองค์การให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ผู้บริหาร

สถานศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ จังหวัดชุมพร นำไปเป็น

แนวทางในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง บุคลากร และผู้มีส่วน

เก่ียวข้อง ซ่ึงจะส่งผลให้สถานศึกษาก้าวสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) อีกท้ังยัง

ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และ

บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ีกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 

จังหวัดชุมพร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ

กระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่าย ท่าแซะ 2 

จังหวัดชุมพร จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร เขต 1  

ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมีรูปแบบการคิดด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการ

เรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร 
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การดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา ในเครือข่าย

ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 769 คน จากเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง 

จำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 53 คน และครูผู้สอน จำนวน 716 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในเครือข่ายท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 235 คน จากสถานศึกษา จำนวน 9 แห่ง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

จำนวน 30 คนและครูผู้สอน จำนวน 205 คน จากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อคำถาม จำนวน 3 ข้อลักษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 

2 จังหวัดชุมพร ตามกรอบแนวคิดของ Bass & Avolio (1994) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล มีข้อคำถาม จำนวน 25 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ตามแบบของ Likert  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ2 จังหวัด

ชุมพร ตามกรอบแนวคิดของ Senge (1990) ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมี

รูปแบบการคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ มีข้อคำถาม 

จำนวน 25 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ 

Linkert  

3. ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

การสร้างเคร่ืองมือ ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงและองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ 

2) นำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาสรุปเป็นแนวคิด เพ่ือกำหนดเป็นนิยามศัพท์

เฉพาะและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

3) สร้างแบบสอบถาม โดยกำหนดเน้ือหา และข้อคำถามให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนิยาม

ศัพท์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

4) นำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

ของเน้ือหา ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
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5) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือ ด้านความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) และเลือกข้อคำถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 

0.60-1.00 

6) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วนำไปทดลองใช้ (Try Out)  

กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร ท่ีมีลักษณะคล้าย

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 

7) นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับและรายด้าน โดยหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามแบบของ (Cranach, 1990: 169)  

8) จัดพิมพ์แบบสอบถามท่ีผ่านการหาความเช่ือม่ันแล้ว เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  

เพ่ือนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

ถึงผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพรเพ่ือเก็บข้อมูลและขอความร่วมมือตอบ

แบบสอบถาม จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนำแบบสอบถามไปส่งให้กับกลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถาม และไปรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 235 ฉบับจากแบบสอบถาม 

จำนวน 235 ฉบับ เป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จำนวน 235 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) นำแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาท้ังหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยคัดเลือกฉบับท่ีมี

ความสมบูรณ์ นำมาจัดระเบียบข้อมูล เพ่ือลงรหัส 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเสร็จรูป ดังน้ี 

2.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

2.2 ตอนท่ี 2 ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเป็นราย

ด้านและรายข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด 

(2545: 103) 

2.3 เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบค่าที (t–test) แบบ Independent Sample Group 
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2.4 ตอนท่ี 3 องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน และ 

รายข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยพิจารณาตาม

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) 

6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 

1) ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) 

2) ค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับและรายด้าน โดยหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามแบบของ Cronbach (1990) 

6.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

1) ค่าร้อยละ (Percentage) 

2) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

3) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 

1) ทดสอบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 

จังหวัดชุมพรท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่างกัน โดยการทดสอบค่าที t–test แบบ (Independent 

Group) 

2) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ Pearson (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยกำหนดข้ันตอนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น  

5 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม ตำแหน่งประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนเป็นใหญ่

ครูผู้สอน จำนวน 205 คนคิดเป็นร้อยละ 87.20 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี 

จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 

212 คน คิดเป็นร้อยละ 90.20 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมรายด้าน

และรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยรวมภาพ มีภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมาก (!" = 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ
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การเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉล่ียดังน้ี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (!" = 4.19)  

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (!"= 4.18) ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (!" = 4.12)  

และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (!" = 4.10) ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย

ท่าแซะ2 จังหวัดชุมพร จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  

ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยภาพรวม มีภาวะผู้นำ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p = .044) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ

คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปี มีภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลง มากกว่า ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 (p = .042) 

ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร 

โดยรวมรายด้านและรายข้อด้าน พบว่า มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมี

ค่าเฉล่ีย ดังน้ี ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (!"= 4.16) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม (!" = 4.16) ด้านการมีรูปแบบ 

การคิด (!" = 4.13) ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (!" = 4.12) และด้านการคิดเชิงระบบ (!"= 4.06) 

ตอนท่ี 5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์

กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และอยู่ในระดับมาก (r =.688) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามี

ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยในประเด็นท่ีสำคัญ ได้ดังน้ี 

1. การศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัด

ชุมพร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังน้ี ด้านการ

กระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล และด้านการสร้าง

แรงบันดาลใจ 

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 

จังหวัดชุมพร จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

3. การศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยรวม

ภาพและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังน้ี ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม 

ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีรูปแบบการคิด ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ และด้านการคิดเชิงระบบ 

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก อย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีประเด็นท่ีสามารถ

อภิปรายจากผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร  

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นดังน้ีอาจเน่ืองจากชุมพร ได้กำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์

ในการพัฒนาข้าราชการครู เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยกำหนดจุดเน้นให้ผู้บริหาร

สถานศึกษามีภาวะผู้นำ กล่าวคือ เป็นผู้ประสานงานท่ีดีกับชุมชน ยึดม่ันในประโยชน์ของผู้เรียนและ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีสร้างโอกาสการพัฒนาในทุกสถานการณ์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา 

ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างสร้างสรรค์ ด้วยยุทธวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายอย่างต่อเน่ือง ท้ังการ

ฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเพ่ิมคุณวุฒิ รวมถึงการศึกษาดูงานท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ (สำนักการศึกษา, 2551: 18) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Bass & Avolio (1994: 3-4)  

ท่ีกล่าวว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู้นำมีอิทธิพลต่อ

ผู้ร่วมงานหรือบุคลากร โดยการเปล่ียนแปลงความพยายามของบุคลากรให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ี

คาดหวัง รวมถึงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ทำให้เกิด

การตระหนักรู้ในวิสัยทัศน์และภารกิจ ของทีม และขององค์การ รวมถึงการจูงใจให้บุคลากรมองไกลเกินกว่า

ความสนใจของตนไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ หรือสังคม และผลการศึกษาของ พรศิษฎ์ คำรอด 

(2549: 89-92) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิภาพการ

บริหารงานตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรีเขต 1 มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงโดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก 

2. ภาวะผู้นำการเปล่ียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร จำแนกตาม 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำ

การเปล่ียนแปลง ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน ต่างกัน มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง แตกต่างกัน ท่ีเป็นดังน้ีอาจเน่ืองจาก ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน เป็นคุณลักษณะหรือตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพย์สุดา ลีลาสิริกุล (2545: 23) ท่ีกล่าวว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็น

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และเป็นปัจจัยท่ีสามารถนำมาใช้อธิบายและทำนาย

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 
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3. องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2544: 24) ท่ีกล่าวว่า ราชการยุค

ใหม่ต้องทบทวนภารกิจ โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยการปรับขนาดให้กะทัดรัด 

คล่องตัว ปรับเปล่ียน รวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์การ มุ่งเน้นการสร้างพัฒนา คำนึงถึง

ผลสัมฤทธ์ิของงาน การทำงานเป็นทีมและมืออาชีพ เน้นการสร้างและพัฒนาข้าราชการหรือบุคลากรอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Senge (1990: อ้างถึงใน วิโรจน์ 

สารรัตนะ, 2546: 6) ท่ีกล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นส่ิงท่ีผู้บริหารยุค

ใหม่จะต้องสร้างข้ึน และเป็นส่ิงท่ีจะต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำในการจัดหา หรือแสวงหาโอกาส เพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Generative Learning) ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ด้วยความเช่ือท่ีว่า คนย่ิงเรียนก็จะ

ย่ิงขยายขีดความสามารถของตนออกไป และองค์การท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะเติบโต (Grow) และพัฒนา 

(Develop) ต่อไปได้โดยไม่มีส้ินสุด ประกอบกับนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารชุมพร ท่ีกำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2554 ลำดับท่ี 1 แผน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็น “มหานครแห่งการ

เรียนรู้” (Developing Strong Economy And Knowledge based Society) โดยมีสาระท่ีสำคัญท้ังใน

ส่วนของการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพของครูบุคลากรทาง

การศึกษา และผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุก

ภาคส่วน ซ่ึงนอกจากหลักการ และแนวคิดท่ีสำคัญ ประกอบกับผลของการวิจัยท่ีพบว่า ภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ เพ่ือเปล่ียนแปลงความ

พยายามในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวัง โดยการส่งเสริม สนับสนุน  

ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานไปสู่ระดับท่ี

สูงข้ึน มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้สถานศึกษา มีสภาพบรรยากาศ ท่ีกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และ 

เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ เพ่ือขยายขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ สมคิด ชุมนุมพร (2549: 91) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาการส่งเสริมองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอยู่

ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ ท่ีเป็นดังน้ีอาจเน่ืองจาก ภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ 

วิโรจน์ สารรัตนะ และ อัญชลี สารรัตนะ (2545: 68) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการบริหารกับความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยผลการศึกษา ได้ช้ีให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจัยด้านภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าเป็นปัจจัยต้นเหตุท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาในปัจจัยอ่ืน ๆ ตามมา
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หลายปัจจัย โดยเฉพาะต่อปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทำนองเดียวกับสุรพงค์ เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ 

(2547: 191) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาตัวบ่งช้ีรวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ในจังหวัดภาคใต้ ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำเป็นองค์ประกอบหลักท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงภาวะผู้นำท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ภาวะผู้นำแบบ

เปล่ียนสภาพหรือ “ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง”ผลการศึกษาสอดคล้องกับ คำนึง ผุดผ่อง (2547: 89) ท่ีได้

ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝ่ังทะเลตะวันออก  

ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง 

จากผลการวิจัยท่ีพบ รวมถึงผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้องและแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน กล่าวสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารองค์การจะต้องมี “ภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลง” (Transformational leadership) จึงจะส่งผลให้การพัฒนาองค์การดำเนินการไปสู่

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ รัตติกรณ์ จงวิศาล 

(2543: 14) ท่ีกล่าวว่า ผู้นำหรือผู้บริหารท่ีมี “ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง” (Transformational leadership) 

สามารถทำให้ประสิทธิผลของงาน และองค์การสูงข้ึน แม้ว่าสถานการณ์ขององค์การจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ 

เพียงใด 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในประเด็นท่ีสำคัญ 

ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ส่วนเก่ียวข้อง ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร ควรให้

ความสำคัญเก่ียวกับการสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากร ด้วยการสร้างเจตคติและค่านิยมท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงมีความสำคัญย่ิงต่อประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ส่วนเก่ียวข้อง ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม  

และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะส่งผลให้

สถานศึกษาก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ส่วนเก่ียวข้องควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการให้ผลตอบแทน 

หรือรางวัลแก่บุคลากรอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความสามารถและผลของการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ 
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2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสำนักงานเขตอ่ืน เพ่ือนำผลของการวิจัยของแต่ละสำนักงานเขต 

มาเปรียบเทียบกัน หรือท้ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 

ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2.2 ควรศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาหรือองค์การแห่งการเรียนรู้ ในสำนักงานเขต กลุ่มเขต หรือท้ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1เพ่ือนำผลของการวิจัยของแต่ละสำนักงานเขตมาเปรียบเทียบกัน และเพ่ือเป็น

แนวทางในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิผลและมี
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยท่ี มีผลต่อความสำเร็จในการสร้างจิตอาสาเยาวชนไทย กรณีศึกษาโครงการ Hello 

massage โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 19 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบความสำเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  

1.1) กระบวนการเรียนรู้ของโครงการ Hello Massage จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากการเรียนรู้สภาพบริบททาง

สังคมการเรียนรู้การนวดฝ่าเท้าจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรมย์ การเรียนรู้การนวดกัวซา 

จากคลินิกวิมุตติเวชการแพทย์แผนไทย จังหวัดนครราชสีมา การเรียนรู้การตอกเส้น จากวัดป่าสุขสมบูรณ์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ การเรียนรู้การนวดตัว จากโอฬารนวดแผนไทยเบญจศาสตร์ จังหวัดบุรีรมย์ การเรียนรู้จากพ่ี

สอนน้องและการเรียนรู้โครงสร้างหน้าท่ี และการดำเนินโครงการ 1.2) กระบวนการดำเนินกิจกรรม พบว่า 

กิจกรรมแกนนำฝึกทักษะการนวดฝ่าเท้าให้รุ่นน้อง กิจกรรมลงพ้ืนท่ีให้บริการกลุ่มเป้าหมาย และการลง

พ้ืนท่ีทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานราชการ 1.3) กระบวนการสนับสนุน พบว่า การสนับสนุนท่ี

สำคัญต่อการขับเคล่ือนโครงการ คือ ด้านทักษะความรู้และด้านงบประมาณ 1.4) กระบวนเสริมแรง พบว่า 

รางวัล ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา และพัฒนาต่อยอดโครงการ 2) ปัจจัยแห่ง

ความสำเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 2.1) เครือข่ายมีความสำคัญในการดำเนิน

โครงการในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ 2.2) จิตอาสาการสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนเกิดความ
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ตระหนักในเร่ืองการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มุ่งเน้นให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมของการเป็น “ผู้ให้”  

2.3) ผลลัพธ์การดำเนินงานท่ีส่งต่อเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมจิตอาสา เกิดทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการ

ทำกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมเกิดสำนึกรักชุมชนท้องถ่ินของตนเอง 
 

คำสำคัญ: เยาวชน, รูปแบบ, ปัจจัยแห่งความสำเร็จ, เครือข่าย, จิตอาสา 
 

ABSTRACT 

Factors effecting the succession of the Thai youth volunteer project: A Case Study 

of Hello massage project Thanonhak pittayakom School, Buriram Province. The objective 

is to study the succession model of the Hello massage project, Buriram Province. Factors 

effecting the succession of the Hello massage project, Buriram Province. By using 

qualitative methods, consists of tools that are important in-depth interviews, a study of the 

documents and related research and field work. Field survey 19 key.  

The research findings were as follows: 1) The succession pattern of Sawasdee 

Massage Project, Buriram Province. Firstly, active learning social context, active learning 

foot massage from Buriram office for skill development, Guasa health from Wimuttiwech 

clinic Nakhon Ratchasima Province, Tapping Line from Eatpasuksomboon Buriram 

Province, Body massage from Olannuadthai Buriram Province, mentoring class and 

Learning the structure, functions and implementation of the project. Secondly, it was found 

that the vocal activities practiced foot massage skills for the younger generation, Activities 

in the area serving target groups and field work to volunteer activities with government 

agencies. Third, Support process It found that the most important support to drive the 

project was skills, knowledge and budget. Finally, the reinforcement process was found 

that the reward gave an incentive for conducting volunteer activities. and further 

development of the project. 2) Factors effecting the succession of the Hello massage 

project, Buriram Province. Firstly, Networks are essential to implementing a project in 

promoting and supporting the project. Secondly, Volunteer mindset for youths to be aware 

of helping and supporting each other Focus on attitudes and behaviors of being a "giver". 

Finally, outcomes of the results of the work sent to children and youth in volunteering 

activities Creating positive attitudes about volunteering for society Creating a sense of love 

for their local community. 

 
Keywords: Youth, Model, Factors effecting the succession, Network, Volunteer 
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บทนำ 

 ปัจจุบันท่ัวโลกให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน อย่างต่อเน่ืองในมิติต่าง ๆ 

อาทิ การศึกษา การทำงานและการมีรายได้ สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม  

และการบริการสังคม เพราะเด็กและเยาวชนเป็นกลไกท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศซ่ึงประเทศไทย 

ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนท่ีเป็นแกนนำสำคัญของชาติ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้

เป็นคน “ดี เก่ง มีสุข” ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการเปิดพ้ืนท่ีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถ

ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามสภาพสังคมท่ีแปรเปล่ียน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและชุมชน รัฐบาลได้มีการออกนโยบายและกิจกรรมท่ีสนับสนุนและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในทางแพ่งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ.2555 พระราชบัญญัติส่งเสริมการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ พ.ศ.2550 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of 

the Child) เป็นต้น จากนโยบายสำคัญท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนดังกล่าวน้ันสอดคล้องกับเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายท่ี 1 ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้าง

คนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อม ตระหนักเร่ืองความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหา และเป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) เป้าหมายรวมคนไทยมีคุณลักษณะท่ีสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) เผยว่า มีเด็กและเยาวชน อายุ 12 - 21 ปี จำนวน 1,726,318 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.52 ของเด็กและเยาวชนท้ังหมดอยู่นอกระบบการศึกษาและผลสำรวจดังกล่าวระบุว่า สาเหตุท่ีทำให้เด็ก

ในวัยดังกล่าวต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาการ

ติดเทคโนโลยี (ท่ีมา: รายงานสถิติการศึกษาประจำปี สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ) 

 ดังน้ันเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม ศาสนา 

สถาบันงานหน่วยงานต่าง ๆ ต้องทำหน้าท่ีเช่ือมโยงประสานความสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 

ให้เกิดกิจกรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในมิติต่าง ๆ ในการใช้ศักยภาพของ

ชุมชน (empowerment) แล้วทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 “โครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์” เป็นโครงงานท่ีเร่ิมจากการทำกิจกรรมอาสาด้านการ

นวดฝ่าเท้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ท่ีทำงานหนักและผู้ท่ีไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ 

ของตนเอง โดยการฝึกทักษะเด็ก เยาวชน ท่ีมีความสนใจจะทำกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  

สานสัมพันธ์ครอบครัว แล้วใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงโรงเรียนถนนหักพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยม

ขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง นักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองประกอบอาชีพใช้แรงงานหา

เช้ากินค่ำต้องไปทำงานต่างถ่ิน เพ่ือหารายได้ในการเล้ียงดูครอบครัวในการเล้ียงดู และอบรมส่ังสอน
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นักเรียนจึงเป็นหน้าท่ีของปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพ่ีน้อง นักเรียนบางส่วนผู้ปกครองแยกทางกัน ทำให้

นักเรียนขาดความอบอุ่น ขาดการเอาใจใส่เท่าท่ีควร ทำให้ขาดการปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้

นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และผลการเรียนมีปัญหา จับประเด็นปัญหาดังกล่าวและผนวกกับทุน

ชุมชนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีชุมชนมีอยู่จึงทำให้เกิดโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ 

ท่ีเด็กและเยาวชนนำความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จะได้รับรางวัลต่าง ๆ 

 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทำให้นักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม เร่งเห็นถึง

ความสำคัญและจุดประกายความคิดท่ีจะดำเนินโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรม

การนวดให้แก่กลุ่มเป้าหมายจน “ประสบความสำเร็จ” มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน

โครงการจนเป็นท่ีรู้จักท้ังระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบความสำเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการสร้างจิตอาสาเยาวชนไทย 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  กระบวนการดำเนินงาน  คุณภาพชีวิตของจิตอาสา 

1. ด้านเครือข่าย 

2. ด้านจิตอาสา  

  1. การเรียนรู้ 

 2. กิจกรรม 

 3. การสนับสนุน 

 4. การเสริมพลัง 

  การพัฒนาจิตใจ 

 

 

  

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 จากกรอบแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ Hello 

message จังหวัดบุรีรัมย์ 
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การดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการสร้างจิตอาสาเยาวชนไทยกรณีศึกษาโครงการ 

“Hello message โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ท่ีเน้นการพรรณนา (Descriptive Analysis) ตีความข้อมูลในการค้นหาข้อสรุปและอธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยผู้ศึกษาได้แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ีศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยผู้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย จากหนังสือวารสาร บทความวิชาการ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

งานวิจัยเพ่ือนำมาเป็นกรอบสำหรับการสรุป อภิปรายผล และเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานวิจัย 

 ข้ันตอนท่ี 2 ข้อมูลจากการลงภาคสนาม (Field Study) เพ่ือศึกษาหาคำตอบของปรากฏการณ์

ท่ีต้ังไว้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant) การสัมภาษณ์โดยใช้แนวคําถามการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซ่ึงเป็น

วิธีท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษาเพ่ือทำความเข้าใจแนวคิดและพฤติกรรมของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยผู้ศึกษา 

มุ่งศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในรูปแบบท่ีสนับสนุนให้โครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์  

ประสบความสำเร็จ 

 ผู้ ให้ ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้นำ กลุ่มและเครือข่าย 1) ผู้นำ ได้แก่ คุณครูท่ีปรึกษา  

และนักเรียนแกนนำ โครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 คน 2) กลุ่ม ได้แก่สมาชิก

โครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 คน 3) เครือข่ายท่ีสนับสนุนโครงการ ได้แก่  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และโอฬารนวดไทย จำนวน 4 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Deep Interview)

เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย ใดผู้ศึกษาใช้คำถามท่ี ต้ังไว้ไปสอบถาม สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  

กลุ่มเฉพาะเจาะจง โดยผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1. ผู้นำ ได้แก่ คุณครูท่ีปรึกษา และนักเรียนแกนนำ โครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวน 5 คน 

 2. กลุ่ม ได้แก่ สมาชิกโครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 คน 

 3. เครือข่ายท่ีสนับสนุนโครงการ ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และโอฬารนวดไทย 

จำนวน 4 คน 

 วิธีการเก็บรวบรวม แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยผู้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยจาก

หนังสือวารสาร บทความวิชาการ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยเพ่ือนำมาเป็นกรอบสำหรับ 

การสรุป อภิปรายผล และเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานวิจัย 
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 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ซ่ึงผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการลงภาคสนาม เพ่ือประเมินศักยภาพ

ของชุมชนโดยรวมก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม โดยผู้ศึกษามุ่งศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จ

และรูปแบบท่ีสนับสนุนให้โครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดความสำเร็จ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 1. ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้สำหรับการศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

ผ่านการจำแนกประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การศึกษาท่ีวางไว้โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร 

การวิจัย 

 2. ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้สำหรับการศึกษา โดยใช้วิธีการการสังเกต จากการลง

พ้ืนท่ีภาคสนาม  

 3. การสัมภาษณ์เชิงลึก มาประมวลเพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ์และความสอดคล้องของข้อมูลโดยใช้

วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ เพ่ืออธิบายปัจจัยแห่งความสำเร็จ และรูปแบบท่ีสนับสนุนให้โครงการ Hello 

Massage จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบความสำเร็จ 

 

ผลการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษารูปแบบความสำเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์

ข้างต้น ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. กระบวนการเรียนรู้ พบว่า กระบวนการเรียนรู้ของโครงการ Hello Massage จังหวัดบุรีรัมย์ 

เกิดจากการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ดังน้ี การเรียนรู้จากสภาพบริบททางสังคม เกิดจากการท่ีเด็ก 

เยาวชน ลงพ้ืนท่ีไปศึกษาชุมชนกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีและพบเจอกับกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้

ท่ีทำงานหนักและผู้ท่ีไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตนเอง จนเกิดการจุดประกายความคิดท่ีจะเขียนโครงการ 

Hello Massage จังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการนวดให้กับกลุ่มเป้าหมาย จึงได้ไปเรียนรู้

กระบวนการนวดกับสถานท่ีต่าง ๆ อาทิ การเรียนรู้ การนวดฝ่าเท้า จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 

จังหวัดบุรีรัมย์ การเรียนรู้การนวดกัวซา จากคลินิกวิมุตติเวชการแพทย์แผนไทย จังหวัด นครราชสีมา ท่ีนํา

อุปกรณ์ท่ีมีลักษณะโค้งมนมา ขูดตามร่างกาย เพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและแก้อาการน้ิวล็อค  

การเรียนตอกเส้น จากวัดป่าสุขสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมท่ีนําอุปกรณ์ท้ังค้อนและไม้ตอกเส้นมา

ตอกเส้นเอ็นและกล้ามเน้ือ เพ่ือกระตุ้นเส้นเอ็นท่ีปวดเม่ือยให้กลับสู่สภาพปกติ การเรียนรู้การนวดตัวจาก

โอฬารนวดแผนไทยเบญจศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นนวดเพ่ือปรับสมดุลร่างกายให้ร่างกายมีความ

กระปร้ีกระเปร่า การเรียนรู้จากพ่ีสอนน้อง คือ การท่ีรุ่นพ่ีถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้อง ซ่ึงจะทำให้รุ่นน้อง

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และความสนิทสนมกลมเกลียวกันในโครงการ และการเรียนรู้โครงสร้างหน้าท่ีและ

การดำเนินโครงการ จะทำให้สมาชิกรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการดำเนินกิจกรรมและเป็นการฝึก

ทักษะของการทำงานเป็นทีม  



 
 
46 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 3 September - December 2020 

 2. กระบวนการดำเนินกิจกรรม พบว่ากระบวนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ Hello Massage 

จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรมดังน้ี 1) กิจกรรมแกนนําฝึกทักษะการนวดฝ่าเท้าให้รุ่นน้อง คือ กิจกรรรมท่ี

ฝึกฝนทักษะการนวดในรูปแบบ ของพ่ีส่งต่อให้น้องโดยใช้ระบบพ่ีเล้ียง ซ่ึงพ่ีเล้ียงจะฝึกทักษะให้รุ่นน้องตาม

ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะในด้านน้ัน ๆ 2) กิจกรรมออกพ้ืนท่ีดูกลุ่มเป้าหมาย เป็นการมุ่งเน้น

ให้เด็ก เยาวชน ตระหนักถึงความเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ เกิดการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีความรู้ ให้มี

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการดำเนินกิจกรรม 3) การออก

พ้ืนท่ีทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานราชการ ชุมชน ท้องถ่ิน ซ่ึงกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน

ได้แสดงศักยภาพของตนเองท่ีได้ฝึกทักษะการนวดในด้านต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

 3. กระบวนการสนับสนุน พบว่า โครงการ Hello Massage จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนท่ี

สำคัญต่อการขับเคล่ือนโครงการการ คือ ด้านทักษะความรู้ และด้านงบประมาณ ท่ีเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีจะทำ

ให้โครงการน้ันเกิดการต่อยอดและพัฒนาให้เกิดความย่ังยืนต่อไป ซ่ึงการท่ีโครงการจะได้รับการสนับสนุน

น้ันจะต้องนำโครงการเข้าไปเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงทางหน่วยงานจะมีหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน 

หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมในชุมชนและงบประมาณท่ีจะสนับสนุนโครงการ อันประกอบด้วย  

1) โครงการจะต้องมีความชัดเจน โดยมีรายละเอียดเน้ือหาสาระเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต กลุ่มเป้าหมายในชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ ได้ประโยชน์อย่างไร เป็นต้น 2) หลักการ 

และเหตุผล ต้องสะท้อนกับสภาพปัญหาของคน ในชุมชนว่าทําไมจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการ  

3) มีการกำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ และ 4) มีรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน มีความสมเหตุสมผล ประหยัด คุ้มค่า เม่ือส่งโครงการไปนำเสนอต่อหน่วยงานน้ัน

และเป็นไปตามเกณฑ์ การพิจารณา จึงจะได้รับการสนับสนุนโครงการ 

 4. กระบวนเสริมแรง พบว่า โครงการ Hello Massage จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากการ ระดมความคิด

กันในกลุ่มว่าจะดำเนินการเร่ืองการนวดกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนถนนหัก  

จึงเกิดการจุดประกายเขียนโครงการเข้าแข่งขันกันในระดับจังหวัดต้ังแต่ปี 2558-2562 จนได้รับรางวัล

ชนะเลิศระดับ จังหวัด/เขตพ้ืนท่ี/ระดับภาค ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน

ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และได้รับการคัดเลือก เด็ก เยาวชนดีเด่นนําช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ  

เข้าเย่ียมคารวะรับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ซ่ึงรางวัลท่ีเกิดจากการดำเนิน โครงการ Hello 

Massage จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนอยากจะเข้ามาดำเนินกิจกรรมจิตอาสา  

และคิดค้น  ประดิษฐ์ นวัตกรรม/กิจกรรมพัฒนาต่อยอดโครงการ พัฒนาสังคม  พัฒนาชุมชน  

ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป 

 วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. เครือข่าย พบว่า มีความสำคัญในการ ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการในพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นระดับ

ท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เครือข่ายเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมและสนับสนุนซ่ึงเครือข่ายจะเป็น
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การเช่ือมโยงการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

เพ่ือบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการร่วมกันโดยท่ีแต่ละฝ่ายยังดำเนินกิจกรรมหรือโครงการตามภารกิจหลัก

อย่างไม่สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์โดย เครือข่ายจะเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล  

กลุ่มองค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม ซ่ึงโครงการ Hello 

massage จังหวัด บุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนโครงการจากเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนท้ังทางด้าน

ส่งเสริมทักษะ ความรู้ และด้านงบประมาณในการดำเนิน กิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

 2. จิตอาสา พบว่า เป็นการสร้างจิตสํานึกให้เด็ก เยาวชน เกิดความตระหนักในเร่ืองการช่วยเหลือ

เก้ือกูลกัน มุ่งเน้นให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมของการเป็น “ผู้ให้” รวมท้ังมีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน

ร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนาในลักษณะของจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือดึงศักยภาพ 

ของเด็กเยาวชน ให้เกิดพลังในการในการขับเคล่ือนงานจิตอาสาในชุมชน และสามารถเช่ือมองค์ความรู้ท่ีมี

ในทรัพยากรหรือทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนมาให้ให้เกิดประโยชน์สามารถทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม  

และสามารถช่วยเหลือผู้ท่ีประสบปัญหาทางสังคมให้มีสุขภาพท่ีดี ด้วยการลงพ้ืนท่ีการจัดโครงงานจิตอาสา

นวดฝ่าเท้า เน่ืองจากชุมชนมีผู้สูงวัย และผู้พิการในชุมชน ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีต้องการความดูแล เอาใจใส่

ต้องการกำลังใจจากครอบครัว และสังคมในการท่ีจะดำเนินชีวิต จึงทำให้เกิดการทำกิจกรรมจิตอาสานวด 

ฝ่าเท้า  โดยเด็กเยาวชนต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการนวด ซ่ึงต้องใช้ความอดทนและการเปิด

มุมมองใหม่ ๆ เก่ียวกับการนวดฝ่าเท้า การปรับพฤติกรรมเพ่ือช่องว่างระหว่างวัยของเยาวชนและผู้สูงวัย 

จนนำไปสู่ความร่วมมือกับชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ 

 3. ผลลัพธ์การดำเนินงานท่ีส่งต่อเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมจิตอาสาเกิดทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับ

การทำกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม เด็กเยาวชนเกิดสำนึกท่ีดีต่อชุมชน สังคมส่วนรวม โดยการเอาใจใส่ 

และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จะทำให้เด็ก เยาวชน เกิดสำนึกรักชุมชนท้องถ่ินของตนเอง 

เกิดความเสียสละต่อชุมชน สังคมอยากดำเนินการการช่วยเหลือผู้อ่ืน และเกิดความมุ่งม่ันในการพัฒนา

ชุมชน พัฒนาสังคมต่อไป 

 

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการสร้างจิตอาสาเยาวชนไทย 

กรณีศึกษาโครงการ Hello massage โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการวัตถุประสงค์

การวิจัยดังต่อไปน้ี 

 1. วัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 1 ศึกษารูปแบบความสำเร็จของโครงการ Hello Massage จังหวัด

บุรีรัมย์ ผู้ศึกษาได้นำแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ (Management Theory) ของ Henri Fayol มาเป็น

หลักในการศึกษา โดยสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

1.1 ด้านการเรียนรู้ พบว่า ความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้ทักษะการนวดจากสถานท่ีท่ีมี 

ความเช่ียวชาญ จากน้ันแกนนำโครงการจะนำส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้มาถ่ายทอดกระบวนการนวดให้กับ 
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รุ่นน้อง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของกังสดาล กนกหงส์ (2556) ในการศึกษาเร่ือง “ถอดบทเรียน

ความสำเร็จของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดี บ้านสบเต้ืน ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ี

พบว่า บทเรียนความสำเร็จ ท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดีมีกระบวนการทำงานเพ่ือเสริมสร้างสํานึก

พลเมืองประกอบด้วย การทำงานท่ีต้องเข้าใจธรรมชาติของสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มของเด็ก

และเยาวชน ในพ้ืนท่ีต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรม โดยใช้หลักการเด็กนําผู้ใหญ่

หนุน มีการค้นหาศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวเด็กและเยาวชนแต่ละคน พร้อมท้ังหนุนเสริมให้มีการนําเอาศักยภาพ

ท่ีมีอยู่มาพัฒนาตามความสามารถมีการนําหลักธรรมทางศาสนาเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนพัฒนา

งาน ประสานกัน และมีการถอดบทเรียนจากการทำงานทุกคร้ังเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากพ่ีสู่น้อง 

1.2 ด้านกระบวนการดำเนินกิจกรรม พบว่า กระบวนการดำเนินกิจกรรมทำเกิดการเรียนรู้ 

และการพัฒนาตัวเอง เกิดการสร้างองค์ความรู้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เกิดความรู้ความสามารถและทำ

ให้รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ปลูกฝังการเป็นผู้ให้อันเป็นหัวใจในการทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม 

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษา ของอโรชา ทองลาว (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง “การถอดบทเรียนผลการ

ดําเนินงานโครงการ 9 บวร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน” ผลการศึกษาพบว่า 

หลังจากเข้าร่วมโครงการ 9 บวร ได้มีการวางแผนการดําเนินงานร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนมีการ

นําทุนทางสังคมมาพัฒนาชุมชนและสร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ผู้นําชุมชนให้การสนับสนุนคนในชุมชนเข้า

ร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการได้รับการศึกษา

ของคนในชุมชนส่งผลให้ชุมชนประสบความสำเร็จ สรุปได้ว่าการดําเนินงานท่ีดีต้องอาศัยการร่วมมือการ

สร้างการส่วนร่วม ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน รวมถึงการได้รับงบประมาณสนับสนุน 

1.3 ด้านการสนับสนุน พบว่า โครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน  

จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านทักษะความรู้และงบประมาณท่ีทำ

ให้เด็ก เยาวชน โครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาโครงการให้

ประสบความสำเร็จ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของวัฒนาของโนนสูง (2558) การศึกษาเร่ือง  

“การถอด บทเรียนกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสําหรับพ่อแม่วัยรุ่นจากกิจกรรม

พัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชนกรณีศึกษาคลองสองต้นนุ่น ท่ีพบว่าการท่ีชุมชนเปล่ียนทัศนคติเชิงลบต่อ

พ่อแม่วัยรุ่นและวิธีการแก้ปัญหาท่ีพ่อแม่วัยรุ่นปัจจัยและเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อกระบวนการ เรียนรู้ของชุมชนท่ี

สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสําหรับพ่อแม่วัยรุ่น มี 3 ปัจจัย ได้แก่1) ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้เด็กวัยรุ่นกลายเป็น

พ่อแม่  2) ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ของชุมชน และ 3) เง่ือนไขท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน 

และแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสําหรับพ่อแม่วัยรุ่น 

ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับพ่อแม่ร่วมกับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างต้นทุนชีวิตเด็ก

และพัฒนากลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการบูรณาการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง

หน่วยงานรัฐ องค์กร พัฒนาเอกชนและชุมชน 
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2. จากวัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 2 ศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ 

สามารถอภิปายผลได้ ดังน้ี 

2.1 เครือข่าย พบว่า โครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน โครงการ

จากเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง ทางด้านส่งเสริมทักษะความรู้ และด้านงบประมาณในการดําเนิน

กิจกรรมให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ สุชา สิริจันทร์ข้ึน

และศิวัช ศรีโภคางกุล (2550) การศึกษาเร่ือง ถอดบทเรียนความสําเร็จของการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์ 

เพ่ือการผลิต ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือถอดบทเรียนกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการผลิต

ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น ท้ัง 3 กลุ่ม 2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการผลิต และ 3) เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึนไป พบว่า กลุ่มออมทรัพย์กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ คือ มีการคัดกรองสมาชิกโดยเน้นคนในชุมชนเป็น

หลัก คณะกรรมการต้องมีหลักธรรมมาภิบาลไม่เลือกปฏิบัติ ยึดกติกาตามระเบียบข้อบังคับของการ

ดำเนินงาน คือ สมาชิกมีความเช่ือม่ันในคณะกรรมการชุดเดิมทำให้ไม่ค่อยมีการเปล่ียนตัวคณะกรรมการ

และขาดการทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา แนวทางการพัฒนากลุ่มฯ คือ การประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานออมทรัพย์เพ่ือการผลิตให้ทุกคนทุกฝ่ายได้รับทราบ 

2.2 จิตอาสา พบว่า โครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสร้างจิตสํานึกให้เด็ก 

เยาวชน เกิดความตระหนักในเร่ืองการช่วยเหลือสังคม มุ่งเน้นให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมของการเป็น 

“ผู้ให้” รวมท้ังมีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชนใน

ลักษณะของจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือดึงศักยภาพของเด็ก เยาวชน ให้เกิดพลังในการ

ขับเคล่ือนงานจิตอาสาในชุมชน และสามารถเช่ือมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

สังคม และสามารถช่วยเหลือผู้ท่ีประสบปัญหาทางสังคมให้มีสุขภาพท่ีดีด้วยการลงพ้ืนท่ีการจัดทําโครงงาน

จิตอาสานวดฝ่าเท้า ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของทัชชา สิงหทะแสน (2556) การศึกษาเร่ือง 

“กระบวนการสร้างจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาแกนนําฯ ในโครงการกล้าอาสา เครือข่าย

เพ่ือนฯ คุณธรรมภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง” พบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของโครงการ คือ 1) การรับรู้และ

ตระหนักในปัญหาความต้องการของตนเองเป็นหลัก 2) คิดค้นแนวทางเข้าสู่ค่ายกล้าอาสาฯและเตรียมความ

พร้อมของตนเอง 3) การจัดการความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 4) การมีประสบการณ์โดยตรง

และประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และ 5) การจัดความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงกระบวนการ

ดังกล่าวก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ “กิจกรรม” เป็นส่ือกลางของการมีส่วนร่วมและการ

ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงจะมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้กลายเป็นบุคคลท่ีมีจิตอาสา 

2.3 คุณภาพของโครงการ Hello massager จังหวัดบุรีรัมย์ ทําให้เด็ก เยาวชนเกิดการพัฒนา

จิตใจ จิตแห่งความดีงามแก่เพ่ือนมนุษย์ เต็มใจสมัครใจ พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญามี

รายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเยาวชน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ 

จิราพรรณ เรืองพุทธ (2556) การศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตอาสา ของนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษา: การวิจัยแบบผสมวิธี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับจิตอาสาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาจําแนกตามเพศ สังกัดโรงเรียน ขนาดโรงเรียน และระดับช้ันเรียน และวิเคราะห์ลักษณะและ

นําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยแบบ

ผสมผสาน แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ระยะท่ีสองเป็น

การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ระดับจิตอาสาด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่ในระดับสูง แต่ด้านมุ่งม่ัน

พัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ระดับจิตอาสาของนักเรียน เม่ือจําแนกตามสังกัดโรงเรียนและขนาดโรงเรียน 

พบว่าไม่ต่างกัน 2) ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตอาสาของนักเรียนแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ กิจกรรม

ด้านการพัฒนาเยาวชน และส่งเสริมความรู้ ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้านสาธารณสุขและด้านพัฒนา

คุณภาพชีวิตและด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดมากท่ีสุดเป็นกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรมท่ีจัดน้อยท่ีสุดเป็นกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยน้ีมีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะสําหรับ 

การวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา คือ ชุมชนควรเข้ามาเป็นท่ีปรึกษาในการดำเนินโครงการ Hello 

massage จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือโครงการจะได้เกิดการบูรณาการร่วมกันและชุมชนท้องถ่ินเกิดการรวมพลังใน

การขับเคล่ือนโครงการ 

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยจุดเร่ิมต้นของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจาก

นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐด้วย

การสร้างมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป 

โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ มาเป็นแนวทางปฏิบัติตนท่ีจะต้องมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ช่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงดีงาม เพ่ือส่วนรวม กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ 

ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาหาความรู้ท้ังทางตรง และทางอ้อม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม  

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ มีสติรู้ตัว 

รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจําเป็นมี

พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อมเม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจ หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลัก

ของศาสนา คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง และการสร้าง

กิจกรรมจิตอาสาสร้างอาสาสมัครฝึกการเป็นผู้ให้โดยไม่รับผลตอบแทน เพ่ือขัดเกลาการละวางตัวตน  

บ่มเพาะความรัก ความเมตตาผู้อ่ืน โดยไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงการยอมสละตน เพ่ือรับใช้และช่วยเหลือผู้ท่ีประสบ
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ปัญญาทางสังคม อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ความละเอียดอ่อนต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน เห็นของสังคมจริง ๆ ได้สัมผัส

ความจริง เช่ือมโยงเหตุผล ปัจจัยความสุข และความทุกข์ และเป็นการขัดเกลาตนเอง เรียนรู้ภายใน  

และเกิดปัญญาได้ ซ่ึงรัฐบาลควร ดําเนินนโยบายอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดการต่อยอดของกิจกรรมต่อไป 

 3. ข้อเสนอแนะงานวิจัยคร้ังต่อไป 

3.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมารับบริการโครงการ Hello massage จังหวัด

บุรีรัมย์ ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือการค้นหาแนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการต่อไป 

3.2 ควรศึกษาการจัดการเครือข่ายของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ เน่ืองจาก

โครงการมีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 ปี เครือข่ายยังคงอยู่และมีเครือข่ายเพ่ิมเติมมากข้ึน 

3.3 ควรศึกษาโครงการจิตอาสาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของเด็กในด้านต่าง ๆ 

เน่ืองจากโครงการด้านจิตอาสาเป็นการกล่อมเกลาพฤติกรรมของเด็กให้เด็กมีจิตท่ีเป็นสาธารณะ 

3.4 ควรเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกและออกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มกับผู้รับบริการ  

โดยแยกชุดคําถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากข้ึนรายการอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จังหวัด

เพชรบูรณ์ และ 2) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

ครูผู้สอนครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและแบบสอบถามปลายเปิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการวงแผน ด้านการจัดการองค์กร  

ด้านการควบคุมและด้านการเป็นผู้นำ ตามลำดับ 2) แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารผู้บริหารจะต้อง

ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารให้ครบทุกองค์ประกอบโดยเน้นเร่ืองการวางแผน การจัดการองค์กร  

การเป็นผู้นำและการควบคุม 

 

คำสำคัญ:  ความคิดเห็น, กระบวนการบริหาร, โรงเรียนขนาดเล็ก 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) examine the teachers’ opinions towards 

the administrative process of small schools passing standard criteria of Phetchabun 

Secondary Educational Service Area Office 40 and 2) explore proposed approaches to 

developing the administrative process of small schools passing standard criteria of 

Phetchabun Secondary Educational Service Area Office 40. The population of the research 

were comprised of 120 teachers in small schools.  The research instrument consisted of a 

5-point rating scale and open-ended questions. The statistics used for analyzing the 

collected data were percentage, mean and standard deviation. 

The research findings were as follows: 1) according to the teachers’ opinions, the 

administrative process of small schools passing standard criteria of Phetchabun Secondary 

Educational Service Area Office 40 was performed at high level in whole and in part. The 

listed mean scores in order from the highest to the lowest included planning, 

organization, controlling and leadership and 2) the proposed approaches to developing 

the administrative process of small schools passing standard criteria of Phetchabun 

Secondary Educational Service Area Office 40 were that school administrators should put 

an emphasis on all factors composing administrative process, especially planning, 

organization, leadership and controlling. 

 

Keywords: Opinion, Administrative Process, Small Schools 

 
บทนำ 

ในโลกแห่งอนาคตจึงเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการศึกษา จึงเป็นท้ังกระบวนการ 

และเน้ือหาในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม และเป็นการสร้างภูมิ

ปัญญาให้แก่สังคม ดังน้ัน การศึกษาจึงเป็นรากฐานและเคร่ืองมือสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศ การท่ีจะใช้การศึกษาให้เป็นเคร่ืองมือ ในการพัฒนาประชากร 

และประเทศชาติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นต้องพัฒนาระบบ การจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ 

มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพดีพอท่ีจะพัฒนาประชากร และประเทศชาติให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตน์ 

สังคมกับการบริหาร เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ เพราะการบริหารเป็นส่ิงท่ี สำคัญท่ี

จะทำให้สังคมเจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นกิจกรรมขององค์การในสังคมท่ีจำเป็นจะต้อง ดำเนินงานในทุก

องค์การ ท้ังน้ีเพราะมนุษย์เป็นผู้กำหนดจุดเร่ิมต้นของการดำเนินงานในสังคม ซ่ึงมนุษย์ได้ร่วมกันวาง
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จุดหมายปลายทางหรือความสำเร็จของงานในงานแต่ละองค์การเอาไว้ เม่ือเป็นเช่นน้ีการบริหารกับสังคม 

จึงแยกจากกันไม่ได้โดยเด็ดขาด การบริหารจึงเป็นกิจกรรมท่ีควรได้รับการพัฒนาให้มีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ

และความก้าวหน้าของการบริหารน้ัน เรามีความเช่ือว่าจะไม่ หยุดย้ังอยู่เพียงแค่น้ี จะต้องมีการศึกษา

ค้นคว้าพัฒนาหาแนวทางและวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ ท้ังน้ี เพ่ือผลสำเร็จของงานของสถาบันทุก ๆ 

แห่ง และเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของสังคมเป็นสำคัญ (สมศักด์ิ คงเท่ียง, 2545: 4-5) 

สถาบันทางการศึกษาก็เช่นกัน การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องประสบ ความสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไว้ ก็ย่อมข้ึนอยู่กับการบริหารท่ีดีต้องข้ึนอยู่กับกระบวนการบริหารเป็น

สำคัญ ดังท่ีวิวัธน์ นาทรงคุณ (2547: 14) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหาร คือ แนวทางหรือวิธีการ 

ท่ีผู้บริหาร ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ให้สามารถ ดำเนินการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายหรือเป้าหมายท่ีวางไว้เป็นข้ันตอน ในการปฏิบัติงานหรือท่ีสุมน บริสุทธ์ิ (2541: 9) กล่าวไว้ว่า

กระบวนการบริหาร คือ ข้ันตอนบริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมายในการบริหารงาน 

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพน้ัน จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการ บริหาร

หรือดำเนินกิจการต่าง ๆ ท่ีต้องมีการดำเนินงานให้เป็นระบบครบวงจร โดยมีข้ันตอนท่ีสำคัญประการหน่ึง

คือ การประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาว่าบรรลุ

เป้าหมายท่ีกำหนดไว้เพียงใด รวมท้ังมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเร่ืองใดบ้างท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ

วางแผนและการดำเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 26 เมษายน 2562 เป็นต้นมา ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ การประกัน

คุณภาพ มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของกระทรวงอ่ืนท่ีมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการ

เฉพาะ ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานเป็นองค์การ

มหาชนทำหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา  

ท่ีมิใช่การจัดการอุดมศึกษาซ่ึงอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย 

หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้มีการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปีนับต้ังแต่ การประเมินคร้ังสุดท้าย 

และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 
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มาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อ

หน่วยงาน ต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หากมิได้ดำเนินการ

ดังกล่าว ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

มาตรฐานการศึกษาคือข้อกำหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็น หลักในการ

เทียบเคียงสำหรับส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพ่ือประกันคุณภาพ การศึกษา มาตรฐาน

จึงเป็นตัวช้ีวัดว่าการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้กำหนดมาตรฐานของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติ ใน แต่ละระดับ ไว้ท้ังหมด 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2561) 

สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา

จะเป็นผู้มี บทบาทสำคัญในการบริหารและจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จึงควรสร้างความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ของคณะกรรมการและกระตุ้น ให้มีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการมี

ส่วนร่วมในการบริหารสถาน ศึกษาให้มีคุณภาพ การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผู้บริหารและครูมี

ความเห็นสอดคล้องเป็นแนวเดียวกันว่า ชุมชน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะเป็นผู้มีบทบาท สำคัญใน

การบริหารและจัดการ จึงควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและกระตุ้น ให้มีความ

ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ (เสรี พุทธปวน, 2546) 

จากบทนำดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ กระบวนการบริหาร

โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุฯภาพการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามเพศและประสบการณ์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เป็นการวิจัยเก่ียวกับ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  

ตามแนวคิดของ (อ้างถึงใน สุมน บริสุทธ์ิ, 2541: 161) น้ันเห็นว่าเป็นกระบวนการดำเนินการในกิจกรรม

ต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ ซ่ึงประกอบด้วยข้ันตอนสำคัญ ดังต่อไปน้ี 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัด

องค์การ (Organizing) 3) การเป็นผู้นำ (Leading) 4) การควบคุมงาน (Controlling) 

2. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 120 คน 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ 

3.1 ตัวแปรพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานภาพของครูท่ีตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ 

3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 

1) ด้านการวางแผน (Planning) 

2) ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) 

3) ด้านการเป็นผู้นำ (Leading) 

4) ด้านการควบคุม (Controlling) 

    ความคิดเห็นของครูท่ีมีต4อ

กระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ี

ผ4านเกณฑ>มาตรฐานของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

จังหวัดเพชรบูรณ>   

แบ4งออกเปQน 4 ดRาน คือ  

   1. ดRานการวางแผน (Planning)  

   2. ดRานการจัดการองค>กร (Organizing)  

   3. ดRานการเปQนผูRนำ (Leading)  

   4. ดRานการควบคุม (Controlling) 

 
 

แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหาร

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ4านเกณฑ>มาตรฐาน

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40  จังหวัดเพชรบูรณ> 
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4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหาร

โรงเรียนของขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีข้ันตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และคำนิยามศัพท์ท่ีผู้วิจัยกำหนดไว้ 

3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามตัวแปรท่ีกำหนด นำแบบสอบถามไป ปรึกษาอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาการวิจัย 

4. นำแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัยเสนอให้ผู้ให้ผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางลำดวน นักดนตรี 

นางสาวภัทธานิษฐ์ รอดมาและนางสาวเพ็ญนภา จันทร์มูล แล้วนำผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence) โดยกำหนดค่า 

IOC ต้ังแต่ 0.88 ข้ึนไปถือว่าใช้ได้ 

5. นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาไปทดลองใช้ (Try out)  

กับประชากรท่ีคล้ายคลึงกับประชากรท่ีใช้ในการวิจัย แต่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับ จำนวน 120 ลงเพ่ือหาความ

เช่ือม่ัน (Reliability) โดยผู้ศึกษาใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค chanbach's Alpha Coefficient) 

ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.88 

6. พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรท่ีกำหนดไว้ จำแนก

เป็น 2 ตอน มีรายละเอียดของเคร่ืองมือ ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เร่ือง เพศ 

และประสบการณ์การทำงาน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์ให้

คะแนนแต่ละข้อใน แบบสอบถามดังน้ี 

5  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน  มากท่ีสุด 

4  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน  มาก 

3  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน  ปานกลาง 

2  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน  น้อย 

1  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน  น้อยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3 เป็นแบบทดสอบปลายเปิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหาร 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ผลการวิจัย 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น

มาก โดย มีกระบวนการบริหารของโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการวางแผน เป็นอันดับท่ีหน่ึง 

รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดองค์กร ด้านการควบคุม และด้านการเป็นผู้นำเป็นอันดับสุดท้าย พิจารณา 

รายด้าน ดังน้ี 

1.1 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการวางแผน โดยภาพรวม  

อยู่ใน ระดับความคิดเห็นมาก และเม่ือพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ดังน้ี มีการ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี อยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด เป็นอันดับหน่ึง รองลงมา ได้แก่ คณะครู 

มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี และกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเป็น

ลายลักษณ์อักษร และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ มาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน

โดยยึดแนวทางการปฏิบัติงาน 

1.2 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการจัดการองค์กร โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหารมอบหมายงานตามความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ีหน่ึง รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูเป็น ผู้รับผิดชอบการ

ดำเนินงานเพ่ือให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และผู้บริหารเป็นผู้ประสานงาน ภายในโรงเรียนและข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียต่ำสุดคือมีบุคลากรในการดำเนินงานตามภาระงาน 

1.3 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการเป็นผู้นำ โดยภาพรวม  

อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และเม่ือพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหารมี

การจูงใจทางบวกในการทำงานเป็นอันดับแรกรองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารเป็นผู้ริเร่ิม การเปล่ียนแปลง  

และผู้บริหารเป็นผู้ลดความขัดแย้งสร้างความเข้าใจภายในองค์กร และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้บริหารมี

การจูงใจทางลบในการทำงาน 
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1.4 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการควบคุม โดยภาพรวม  

อยู่ใน ระดับความคิดเห็นมาก โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก คือ มีการนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง 

เป็นอันดับท่ีหน่ึง รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการปฏิบัติงานมา

เปรียบเทียบกับมาตรฐาน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการรายงาน การปฏิบัติงาน ด้วยวาจา 

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

กระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังน้ี 

2.1 ด้านการวางแผน 

1) ผู้บริหารควรกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางการปฏิบัติงาน 

2) ควรมีการติดตามทบทวนแผนให้เป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา 

3) นำผลการติดตามทบทวนแผนไปใช้ 

2.2 ด้านการจัดการองค์กร 

1) ควรมีบุคลากรในการดำเนินงานตามระยะงาน 

2) ควรกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

3) ควรมีการติดตามทบทวนแผน 

4) ควรมอบหมายงานตามความเหมาะสม 

2.3 ด้านการเป็นผู้นำ 

1) ผู้บริหารควรมีการจูงใจในการทำงาน 

2) ผู้บริหารมีความริเร่ิมในการเปล่ียนแปลง 

3) ผู้บริหารสร้างความเข้าใจในองค์กรท่ีดี 

2.4 ด้านการควบคุม 

1) ควรให้มีการรายงายการปฏิบัติงานด้วยวาจา 

2) ควรมีการรายงานเป็นรายลักษณ์อักษร 

3) ควรนำมาตรฐานการปฏิบัติงานมาปรับปรุง 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการ

วางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการเป็นผู้นำ และด้านการควบคุม มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

ความคิดเห็นของครูท่ี มีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
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ความคิดเห็นมาก แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการดำเนินการ ในองค์ประกอบของกระบวนการบริหาร มีการวางแผน การจัดองค์กร 

การควบคุม และการเป็น ผู้นำอย่างได้ผล ซ่ึงผู้ศึกษามีความเห็นว่าในกระบวนการบริหารโรงเรียนให้ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบของกระบวน  

การบริหาร เพราะกระบวนการบริหารเป็นภารกิจท่ีสำคัญอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารจะต้องมีกลวิธีในการ

บริหารงาน ตามภารกิจอย่างมีข้ันตอนท่ีคล้องสัมพันธ์กันต้ังแต่ต้นจนจบและครบวงจร เพ่ือให้การ

บริหารงาน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ซ่ึงได้สอดคล้องกับแนวคิดของ

ไพโรจน์ ปิยะวงศ์ วัฒนา (2545: 243) ท่ีกล่าวว่ากระบวนการบริหารองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมี

ประสิทธิผล แต่ละข้ันตอนจะต้องสัมพันธ์กันและมีความเท่าเทียมกัน โดยมีข้อสังเกตว่า ระดับความสัมพันธ์

ระหว่างกระบวนการบริหารด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการเป็นผู้นำ และด้านการควบคุม

อยู่ในระดับท่ีมาก เน่ืองจากกระบวนการบริหารท้ัง 5 ด้าน เป็นกระบวนการบริหารท่ีมีความจำเป็น และ

สำคัญสำหรับผู้บริหารท่ีจะนำมาใช้ในการบริหารงานใน หน่วยงานหรือโรงเรียน จึงทำให้กระบวนการ

บริหารดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน เพราะเม่ือผู้บริหาร มีการวางแผนในการดำเนินงาน จำเป็นจะต้องมีการ

วางการจัดการองค์กร ให้ดีท่ีสุด การจะเป็นผู้นำ ท่ีดี ต้องมีการจูงใจ การติดต่อส่ือสารระหว่างผู้บริหารกับ

ลูกน้องในทางบวกและลบ เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานน้ันราบร่ืนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ี

กำหนดโดยการควบคุม ส่วนการนิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าและ

ผลสัมฤทธ์ิในการดำเนินงานต่อไป และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทท่ีสำคัญท่ีสุดในฐานะท่ีเป็นผู้มี

ส่วนรับผิดชอบใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษาอันเป็นพ้ืนฐานการศึกษาทุกระดับ การท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้

เหมาะสมกับ ความสำคัญดังกล่าว ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 

สถานศึกษา ซ่ึงวิจิตร ศรีสะอ้าน (อ้างถึงในอนันต์ พันนึก, 2541: 19) ได้กล่าวถึงบทบาทความ รับผิดชอบ

ของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับกระบวนการบริหาร 8 ด้าน คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องรับผิดชอบ

การพัฒนาจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย นโยบายของสถานศึกษา เพ่ือจะใช้เป็นแนวทาง ในการสอน 2) ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการวางตัวบุคคล เพ่ือให้สามารถทำหน้าท่ี บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ

การศึกษาในโรงเรียน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการ จัดสรรเวลาและสถานท่ี เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 4) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง รับผิดชอบในการจัดหา จัดใช้วัสดุอุปกรณ์ 

และอาคารสถานท่ีเพ่ือประโยชน์ของการศึกษาสูงสุด 3) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบส่งเสริม การ

เรียนการสอน เพ่ือให้การสอนบรรลุเป้ามายของหลักสูตร 6) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียนกับชุมชนเพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษา 7) ผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องรับผิดชอบการ จัดโปรแกรมอบรมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 8) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง

รับผิดชอบในการ ประเมินความต้องการของโรงเรียน นอกจากน้ีกระบวน การบริหารโรงเรียนจะอาศัยแต่

ผู้บริหาร เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้การบริหารจะต้องร่วมมือกันในการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย 

เช่น ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน ชุมชน เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การบริการทางการศึกษาแก่ สมาชิกของ
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สังคมให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้เป็นไปตามจุดหมาย ของหลักสูตร และ

เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสูงสุดในการ จัดกระบวนการบริหารและ

การจัดการท่ีดี โดยการบริหารตามขอบข่ายของงาน ให้บรรลุผลอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของสมพงษ์ เกษมสิน (2541: 6) ท่ีกล่าวว่าการบริหารคือการใช้ศาสตร์

และศิลป์ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความพอใจทุกอย่าง สอดคล้อง

กับความคิดเห็นของนพพงษ์ บุญจิตราศุล (2544: 34-35) ท่ีว่าผู้บริหารการศึกษาทุกระดับท่ีปฏิบัติงานจะ 

ต้องยุ่งอยู่กับกระบวนการ บริหารอยู่ตลอดเวลา และมีความจำเป็นจะต้องทราบกระบวนการในการบริหาร

ไว้ให้ม่ังคง แม่นยำ และให้รู้ถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่าน้ันเพ่ือจะได้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง และ

สอดคล้อง กับความเห็นของวิโรจน์ สารรัตนะ (2542: 11) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการ ดำเนินงาน

เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยอาศัยหน้าท่ีผู้บริหารท่ีประสบความสำเร็จในการ บริหารมักมี

ความสามารถในการบริหาร ให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารท่ีชัดเจน ทุกคนใน องค์กรเข้าใจกระบวนการ

บริหารตรงกัน ผู้ศึกษาขออธิบายผลกระบวนการบริหารแต่ละด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการวางแผน พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการวางแผน 

อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการวางแผนเป็นปัจจัยท่ีสำคัญเบ้ืองต้นของกระบวนการบริหาร มี

ลักษณะเป็นการใช้พลังร่วมกันของกลุ่มเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมยศ นาวีการ (2542: 6) 

กล่าวว่า การวางแผนเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารต้องคำนึงถึงการกระทำต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นการล่วงหน้า 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรวุฒิ บุญยโสภณ (2541: 17) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนเป็นการตัดสินใจพิจารณา

เอาข้อยุติท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดจากส่ิงของหรือเหตุการณ์ต้ังแต่ 2 ส่ิงข้ึนไป โดยการเปรียบเทียบข้อดีและ

ข้อเสียต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจกำหนดแนวทางปฏิบัติ และ สอดคล้องแนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ (2542: 

52) ท่ีว่าการวางแผนเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสำคัญอย่างย่ิงของการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และการบริหาร

ท่ีเป็นระบบ การวางแผนจะพยายามค้นหาและกำหนดวิธีการทำงานในอนาคต กำหนดส่ิงท่ีคาดหวังว่าจะ

ปฏิบัติในอนาคต นอกจากน้ีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานยังให้ความสำคัญในเร่ือง

การวาง แผนการปฏิบัติงาน เพราะการวางแผนการปฏิบัติงานจะนำไปสู่ความสำเร็จใน การบริหาร ทำให้ 

ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องยึดเป้าหมายเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และ

ก่อให้เกิดประสิทธิผล ดังน้ัน ถ้าสามารถวางแผนได้ถูกต้อง มีแผนงานดีต้ังแต่เร่ิมต้นการปฏิบัติ ตามแผนจะ

ช่วยให้เกิดการประหยัดท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลา และทรัพยากรอ่ืน ๆ ช่วยให้การดำเนินงาน

เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูง โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่วน ใหญ่มีการกำหนดภาพอนาคต

ของโรงเรียน กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีแผนกลยุทธ์ซ่ึงเป็นแผนพัฒนาประจำปี นอกจากน้ีผู้บริหารยังมีการติดตาม ทบทวน และ

ประเมินผลของแผนปฏิบั ติการ ซ่ึ งสอดคล้องผลการศึกษาของชูศรี อุดมกุศลศรี (2541: 123)  

ซ่ึงทำการศึกษาเร่ืองการศึกษากระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนึกงาน 
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การประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม ท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้จัดทำ

แผนพัฒนาโรงเรียนระยะยาว และ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา คู่วิรัตน์ (2549) ซ่ึงทำการศึกษาเร่ือง

การศึกษาปัญหา เก่ียวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร พบว่า 

มีการทำแผนปฏิบัติการประจำปีทุกโรงเรียน นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบว่า โรงเรียนมีปัญหาขาดบุคลากร 

ท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา

จัดทำแผนระยะปานกลางและแผนพัฒนาประจำปี ไม่ได้มีการจัดทำแผนระยะยาว แต่โดย หลักการแล้ว

โรงเรียนควรมีการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว เพ่ือวางเป้าหมายในอนาคต ซ่ึงจะทำให้ โรงเรียน ประสบ

ความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนมาเพ่ิมกว่าเดิม เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในการติดตามทบทวนแผนของ

โรงเรียนน้ัน โรงเรียนมีการนำผลการติดตามทบทวนแผนไปใช้ใน การวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขในระหว่าง

ดำเนินการ และเป็นข้อมูลในการวางแผนในคร้ังต่อไป ซ่ึงใน เร่ืองการติดตามทบทวนแผนมักจะเป็นจุดอ่อน

ของหน่วยงานต่าง ๆ แต่โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาเหล่าน้ีกลับสามารถดำเนินการได้ดี  

ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลให้โรงเรียน เหล่าน้ีประสบความสำเร็จ 

 2. ด้านการจัดองค์กร พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ด้านการจัดองค์กร อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการจัดองค์กรเป็นอีกข้ันตอนหน่ึงใน กระบวนการ

บริหารท่ีมีความสำคัญท่ีผู้บริหารต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง ซ่ึงหลักและแนวคิดท่ีเก่ียวกับการจัด

องค์การท่ีผู้บริหารต้องมี ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Objectives of goals) หมายถึง

จุดมุ่งหมายปลายทางของการดำเนินงาน ก่อนการทำงานธุรกิจจะต้องทำการคิด พิจารณา และตัดสินใจ

เลือกวัตถุประสงค์เสียก่อน ธุรกิจน้ันต้องการจะทำอะไร อยู่ในธุรกิจประเภท ไหน และเม่ือการดำเนินงานได้

ส้ินสุดลง ต้องการท่ีจะให้ได้ผลสำเร็จถึงข้ันไหน เป็นต้น 2) อำนาจหน้าท่ี (Authority) และความรับผิดชอบ 

(Responsibility) อำนาจหน้าท่ี หมายถึง อำนาจท่ีจะส่ังให้ บุคคลอ่ืนปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบ 

หมายถึง ข้อผูกพันของผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีต่อ ผู้บังคับบัญชา 3) การมอบหมายงาน (Delegation) หมายถึง 

การกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าท่ี (assignment of responsibility and authority) โดยตัว

ผู้บังคับบัญชาท่ีให้แก่ผู้อยู่ได้บังคับ บัญชา ผู้บริหารท่ีเป็นผู้รับมอบหมายงานมา จะได้รับอำนาจสิทธ์ิขาดใน

การวางแผนและส่ังการ รวมท้ังทำการตัดสินปัญหาต่าง ๆ ภายในส่วนงานหรือท่ีเก่ียวกับหน่วยงานของตน 

4) การรวมอำนาจ (Centralization)และการกระจายอำนาจ (Decentralization) การรวมอำนาจหมาย 

สงวนหรือรักษาอำนาจไว้ท่ีส่วนกลางขององค์การอย่างมีระบบและสม่ำเสมอ การตัดสินใจส่วนใหญ่ท่ี

เก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ มิได้กระทำโดยผู้ปฏิบัติงานจริง ๆ แต่จะข้ึนอยู่กับผู้บังคับบัญชาท่ีอยู่ ในระดับสูง

กว่าข้ึนไป จะเป็นผู้ตัดสินใจเอง การกระจายอำนาจหมายถึง ความพยายามท่ีจะ มอบหมายอำนาจหน้าท่ี

ท้ังหมดไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆท่ีรองลงมาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีทำได้ยกเว้น อำนาจบางอย่าง ซ่ึงต้องสงวนไว้ 

5) สายการบังคับบัญชา (Chain of command) คือ สายแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาการ

ยึดถือปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาจะก่อให้เกิด ประโยชน์ 6) ช่วงการบังคับบัญชา (Span of control) 
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คือ การพิจารณากำหนดจำนวนผู้ใต้บังคับ บัญชาท่ีผู้บริหารคนหน่ึงสามารถควบคุมได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด  

7) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) คือ ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเป็นฝ่ายริเร่ิมใช้วิธีการ

ติดต่อแบบข้ามข้ันไปยังผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในระดับต่ำ โดยไม่ผ่านผู้บริหารท่ีอยู่ระหว่างกลางตามสายการ

บังคับบัญชาการ ผิดหลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีรับคำส่ังจะรู้สึกอึดอัด

ใจและ สับสนท่ีจะต้องคอยรับคำส่ังจากท้ังผู้บริหารระดับกลางกับท่ีอยู่สูงปี ฉันพร้อมกันในเวลาเดียวกันท่ี 

ท้ังสองฝ่ายข้างต้น ต่างก็ออกคำส่ังไว้ ถ้าหากคำส่ังของผู้อยู่ในระดับกลางและสูงสอดคล้องกัน ปัญหาอาจมี

ไม่มากนัก แต่ส่วนใหญ่แล้วการข้ามข้ันและต่างคนต่างส่ังเช่นน้ี การหวังให้คำส่ังท่ี ออกไปตรงกันน้ันจะเป็น

เร่ืองท่ีกระทำได้ยากมาก 8) การจัดแผนงาน (Departmentation) หมายถึง การพิจารณารวมกลุ่มกิจกรรม

ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การรวมกลุ่มกิจกรรมน้ีเป็นภายใต้หลักเกณฑ์ของ การแบ่งแยกแรงงานกันทำ หรือการ

แบ่งงานกันทำตามความถนัด (Specialization) น่ันเอง เหตุผล ของการท่ีจะต้องแบ่งงานกันทำเพราะใน

ขณะท่ีองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ข้ึนกิจกรรมต่าง ๆ จะมีมากข้ึนและเกินกว่ากำลังความสามารถของคน ๆ 

เดียวท่ีจะทำได้ จะเห็นได้ว่าการจัดองค์กรเป็นกระบวนการหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีสำคัญ 

หากผู้บริหารไม่รู้จักจัดองค์กรให้ดีจะทำให้การ บริหารภายองค์กรไม่ได้ไปด้วย นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น

แล้วกระบวนการจัดองค์กรยังมีเคร่ืองมืออ่ืน ๆ อีกท่ีต้องใช้ในการจัดองค์กร เช่น ผังโครงสร้างองค์กร  

คำบรรยายงาน คู่มือองค์กร เป็นต้น ส่ิงท่ีกล่าวมาเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือด้านการจัดองค์กร ท่ีช่วยให้

ผู้บริหารองค์กรสามารถมีกระบวนการบริหารท่ีประสบความสำเร็จ ดังเช่นแนวคิดของอุทัย หิรัญโต  

(2543: 57) ท่ีว่าการจัดองค์กรเป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อำนาจหน้าท่ีและทรัพยากร

การบริหาร เพ่ือก่อให้เกิดการกระทำอันนำไปสู่เป้าหมายวินัย อีกท้ังสุมน บริสุทธ์ิ (2541: 23) ได้กล่าวว่า 

การจัดองค์กรเป็นกระบวนการจัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล งานและกลุ่มย่อยต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ใน ท่ีสุด 

ส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถสัมพันธ์และรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ ทำงานมุ่งสู่

เป้าหมายร่วมกันจนสำเร็จผลลงได้และพนัส หินนาคินทร์ (2541: 33) ได้กล่าวว่า การจัดองค์กรเป็นการ

กำหนดความสัมพันธ์การบริหารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้งานในหน่วยงานน้ัน ๆ ดำเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ์ (2541: 1) ท่ีกล่าวว่าการจัดองค์กร คือ ความ

พยายามของผู้บริหารท่ีจะให้มีหนทางสำหรับการ ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามแผนงานท่ีวางไว้ เช่นเดียวกับ

สมศักด์ิ คงเท่ียง (2545: 141) กล่าวว่า กระบวนการจัดระบบงานท้ังหมดภายในองค์การหรือหน่วยงาน 

โดยการกำหนดลักษณะของ ตำแหน่งงาน วิธีปฏิบัติชอบเขตของอำนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ  

การประสานงานหรือการ ติดต่อส่ือสารระหว่างตำแหน่งต่างให้แน่นอน ท้ังน้ีเพ่ือให้หน่วยงานสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

3. ด้านการเป็นผู้นำ พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานของสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการเป็นผู้นำ 

อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผู้บริหารของโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มี ภาวการณ์เป็นผู้นำสูง ดังท่ี 

Robbins (อ้างถึงในเกษม พงษ์เหล้า, 2550: 27) กล่าวว่า การเป็นผู้น้ันต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำ (Guide) 



 
 
64 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 3 September - December 2020 

และนิเทศ (Supervise) ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ตามท่ีวางแผนไว้ โดยพ้ืนฐานการเป็นผู้นำ

ประกอบด้วย การนิเทศ การจูงใจ การนำไปสู่การ เปล่ียนแปลง การติดต่อส่ือสาร และการขจัดความ

ขัดแย้ง แสดงว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ มาตรฐานได้มีการนิเทศงานเพ่ือให้โรงเรียนได้มาตรฐาน  

ซ่ึงการนิเทศงานของผู้บริหารเป็นการ นิเทศแบบฝึกอบรมและแนะนำ ซ่ึงการนิเทศจะนิเทศเป็นกลุ่มและผู้ท่ี

นิเทศงานจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้าสาย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของจำเริญ จิตรหลังและพงษ์พันธ์ เอียดส้น (2542) ซ่ึงศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาใน

การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนึกงานการประถมศึกษาอำเภอย่านตาขาว 

พบว่า สภาพการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเรียนคือผู้บริหาร ครูฝ่ายวิชาการ ครูประจำปีช้ัน และครูประจำปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหตุผลในการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือให้ครูเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เพ่ือพัฒนาครู ผู้ดำเนินการนิเทศ ภายในโรงเรียน คือ คณะกรรมการ

นิเทศท่ีได้รับการแต่งต้ังมีจำนวน 6-10 คน วิธีการท่ีโรงเรียนใช้ ในการนิเทศคือ นิเทศโดยการฝึกอบรมและ

ให้คำแนะนำ นิเทศแบบการทำงานเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดของเกษม พงศ์ย่ีหล้า (2550: 28) ท่ีกล่าว

ว่า การนิเทศท่ีเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเป็นการนิเทศแบบประชาธิปไตย เป็นการนิเทศท่ีเน้นการทำงานเป็น

กลุ่ม มีมติข้อตกลงจากกลุ่ม เคารพนับถือคนอ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ดำเนินการแก้ปัญหา

ตามหลักการและเหตุผล การนิเทศงานก็คือ การตรวจตราดูแล และการส่ังการ เพ่ือบุคลากรท่ีได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงานได้ดำเนินไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และอาจมีการช้ีแนะปรับปรุงแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและบำรุงขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน 

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นหลักพ้ืนฐานท่ีจะทำให้โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานดำเนินการดีย่ิงข้ึนไปเร่ือย ๆ  

ส่วนเร่ืองการเป็นผู้นำในด้านการจูงใจน้ัน โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีการจูงใจท้ังในทางด้านบวก และ

ด้านลบ การจูงใจเป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานกระทำงานหรืองดเว้นการกระทำตามท่ี หน่วยงาน

ต้องการ การจูงใจเป็นเสมือนแรงขับภายในท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้ ปฏิบัติงานได้ด้วย

ความสุข สนุกกับการได้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารจึงต้องมีการจูงใจท้ังในด้านบวก เช่น การให้คำยกย่องชมเชย 

การให้การยอมรับผลงาน การให้กำลังใจต่อผู้บังคับบัญชา เป็นต้น และด้านลบ เช่น การเรียกมาตำหนิเป็น

การส่วนตัว การลดรับบทบาทหน้าท่ี เป็นต้น การจูงใจทางด้านบวก ดีกว่าด้านลบ เพราะการจูงใจด้านบวก

เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมการทำงานตามท่ี องค์กรต้องการและคาดหวัง ด้านการติดต่อส่ือสาร

ของผู้บริหาร การติดต่อส่ือสารท่ีดีต้องเป็นการ ติดต่อส่ือสารจากบนลงสู่ล่างและจากล่างข้ึนสู่บน เป็นท้ัง

การติดต่อส่ือสารทางการและไม่ทางการ การติดต่อส่ือสารแบบทางการเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีมีระเบียบ

แบบแผน ข้อกำหนดวางไว้โดยชัดแจ้ง ต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงมีความล่าช้า ส่วนการติดต่อส่ือสาร

แบบไม่เป็นทางการ เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีมิได้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผนท่ีกำหนดไว้ ส่วนใหญ่

คำนึงถึงความรู้ จักชอบพอคุ้นเคยกันเป็นการส่วนตัว การติดต่อส่ือสารแบบน้ีจะมีความรวดเร็วทันใจ

มากกว่า นอกจากน้ีผู้บริหารท่ีดีต้องสามารถขจัดความขัดแย้งในองค์กร ได้เป็นเย่ียม เพราะการดำเนินงาน
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ใน องค์กรเป็นการปฏิบัติงาน โดยคนจำนวนมาก ย่อมต้องมีการกระทบกระท้ังเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

แน่นอน ดังน้ันผู้บริหารท่ีดีควรบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของเกษม 

พงศ์ย่ีหล้า (2550: 35) ท่ีกล่าวว่า ความขัดแย้งในองค์กรเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่เป็นส่ิงท่ีควบคุมและ

จำกัดให้มีน้อยท่ีสุดได้ ความพยายามในอันท่ีขจัดความขัดแย้งในองค์กรย่อม หมายถึงการรักษาสภาวะ

สมดุลขององค์กร เพ่ือให้การดำเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างราบร่ืน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีคาดหวังไว้

 4. ด้านการควบคุม พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการควบคุม อยู่ใน

ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้อำนาจของตนในการ บังคับบัญชาและตรวจสอบ

การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของงานหรือองค์กร และให้เป็นไป

ตามทิศทางท่ีองค์กรต้องการ ภายใต้ความถูกต้องในอำนาจ หน้าท่ีของตน โดยใช้อำนาจหน้าท่ีตามท่ี

กฎหมายกำหนด มีภาวะผู้นำ มีการจูงใจเพ่ือให้งานท่ี ปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร

ท่ีต้ังไว้สอดคล้องกับพนัส หันนาคินทร์ (2541: 55-56) ท่ีกล่าวว่า การควบคุมเป็นการตรวจสอบและแก้ไข 

การปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามจุดประสงค์ท่ีได้วางไว้ เป็นการตรวจดูว่าส่ิงท่ีส่ังไปแล้วน้ัน

ได้ กระทำไปโดยถูกต้องเรียบร้อย และทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ การควบคุมเป็นวิธีการท่ีทำให้ 

ผู้บังคับบัญชาทราบได้ว่าควรมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขตรงไหนหรือไม่ ผู้ท่ีจะควบคุมงานน้ันจะต้อง เป็นผู้ท่ีมี

อำนาจในการบริหาร ซ่ึงอาจจะได้มาจากกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีนิยม หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ก็ตามท่ี 

การควบคุมมักจะตามมาด้วยการแนะนำแก้ไข และการประเมินผลงานน้ัน ในการควบคุมถ้าผู้ควบคุมงานไม่

มีอำนาจหน้าท่ีจะส่ังการอะไรได้ ผู้ควบคุมก็จะกลายเป็นผู้สังเกตการณ์ ไปในบางกรณีการควบคุมงาน

อาจจะต้องมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา เพ่ือให้การดำเนินงานอยู่ในวัตถุประสงค์ท่ี

ปรารถนาด้วย นอกจากน้ีโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษายังมีการควบคุมหรือกระบวนการ

ตรวจสอบในเร่ืองการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และการบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Robbins (อ้างถึงใน สุมน บริสุทธ์ิ, 2541: 161) ท่ีกล่าวว่า การควบคุมเป็นกระบวนการตรวจสอบความ

ถูกต้องของกิจกรรมเพ่ือให้ได้ ข้อสรุปแต่ละหน่วยงาน แสดงท้ังการได้มา และการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผลการศึกษายังพบว่า กระบวนการควบคุมมีการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานและประเมินผลโดยผู้บริหาร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานแบบเป็นทางการหรือลายลักษณ์

อักษร และรายงานผลการปฏิบัติงานแบบไม่เป็นทางการหรือด้วยวาจาตลอดระยะเวลาท่ีมีการปฏิบัติงาน

อยู่แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทุกระดับช้ันให้ความสำคัญต่อกระบวนการควบคุม เม่ือพิจารณาด้านการควบคุม

เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีระดับ การปฏิบัติในระดับมากทุกเร่ืองซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อนันต์ พันนึก (2541) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนึก

งานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดทำ

แผนการควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูอย่างสม่ำเสมอ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากซ่ึง

จะเห็นได้ว่าในการควบคุมน้ันผู้บริหาร โรงเรียนจะต้องมีการวางแผนหรือจัดทำแผนในการปฏิบัติงานก่อน 



 
 
66 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 3 September - December 2020 

เม่ือวางแผนแล้วก็มีการปฏิบัติ ตามแผนและขณะเดียวกันก็จะมีการรายงานการปฏิบัติงาน ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ เพ่ือทิศทางในการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ควรดำเนินการ ดังน้ี 

1. ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารให้ทุกองค์ประกอบโดยเน้นในเร่ือง 

การวางแผน การจัดองค์กร การเป็นผู้นำ และการควบคุม 

2. ด้านการวางแผน โรงเรียนควรทำแผนพัฒนาระยะยาวนอกเหนือจากแผนพัฒนาระยะปานกลาง

และพัฒนาประจำปี ในลักษณะของแผนกลยุทธ์ 

3. ด้านการจัดองค์กร โรงเรียนควรมีการมอบหมายงานโดยมีการประชุมและกำหนด ตามมติท่ี

ประชุม ควบคู่ไปกับความพร้อมด้านทรัพยากรขององค์กร การประสานงาน โรงเรียนควรมีการประสานงาน

ท้ังภายในและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ได้แหล่ง

ทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ิมเติม 

4. ด้านการเป็นผู้นำ ผู้บริหารควรมีการจูงใจบุคลากรในทางบวกและลบควบคู่กันไปเพ่ือเป็นการให้

กำลังใจ และสร้างสัมพันธภาพท่ีดี เม่ือพบข้อขัดแย้งควรใช้มาตรฐานเชิงรุกในการ แก้ปัญหา ควรจัดให้มี

การนิเทศโดยการทำงานเป็นกลุ่ม 

5. ด้านการควบคุม ผู้บริหารควรมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมีการ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสม่ำเสมอ เพ่ือนำผลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขและวางแผน การปฏิบัติงานต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ภาวะผู้นำทางวิขาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนก ตามเพศ และวุฒิการศึกษา 2) แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใน 5 ด้าน คือ วิสัยทัศน์

ในการจัดการศึกษา ภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน การส่งเสริมการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ การมีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ การแสวงหาความรู้

ใหม่เพ่ือปรับใช้ตลอดเวลา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

จำนวน 55 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน  

5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากจำแนกตามเพศ พบว่า ครูชายและครูหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

และเม่ือจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางในการพัฒนาผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ผู้บริหาร

จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

จัดทำข้อมูลพ้ืนฐานให้เป็นระบบ ควรส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนมากย่ิงข้ึน และต้องพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำทางวิชาการ, ผู้บริหารโรงเรียน 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study 1) examine the instructional 

leadership of administrators in Dongkhuiwittayakom school as classified by gender and 

educational qualification and 2) the proposed approaches to development of the 

instructional leadership of administrators in Dongkhuivittayakom school under the 

Secondary Educational Service Area Office 40 in 5 aspects including demonstrating vision 

of educational management, leadership in utilizing innovations for teaching and learning, 

promoting implementation of information technology for developing academic work, 

being competent of developing academic work and constantly searching for knowledge 

for application to educational management. The population studied were 55 teachers of 

Dongkhuiwittayakom school in academic year 2019. The Research instrument are 

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

analyzing the data were percentage, mean and standard deviation. 

The research results revealed that: 1) the instructional leadership of administrators 

of Dongkhuiwittayakom School in Phetchaboon Province was at high level in whole and in 

part. As classified by gender, it was found that male and female teachers expressed that the 

instructional leadership of administrators of Dongkhuiwittayakom School in Phetchaboon 

Province was at high level. Furthermore, it was found that, as classified by educational 

qualification, the teachers earning bachelor's degree and the teachers whose education 

levels were higher than undergraduate level thought that the instructional leadership of 

administrators of Dongkhuriwittayakom School was also at high level in whole and in part 

and 2) the approaches to development of the instructional leadership of administrators of 

Dongkhuiwittayakom School were that school administrators should have definite vision of 

educational management, encouraging teachers to utilize various instructional innovations, 

organizing systematic database, supporting organization of more learning network in the 

community and continuously performing self-development in order to keep abreast of 

current situations. 
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บทนำ 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนเพ่ือให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก การจัดการ

ศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นคนเก่งคนดีและคนท่ีมี

ความรู้ทักษะและเจตคติเพ่ือการพ่ึงตนเองรู้จักและเข้าใจตนเองมีพลังในการคิดตัดสินใจและการปรับตัวท้ัง 

ด้านการเรียน การดำเนินชีวิต การเลือกอาชีพด้วยความรอบคอบ ชาญฉลาดสมเหตุสมผล รักการทำงานเอา

งานเป็นชีวิตและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่อย่างมีแบบแผน มีหลักเกณฑ์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ตลอดจนมีนิสัยใฝ่เรียนเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมให้ทันสมัยเสมอจึงจะมีวิธีท่ีสงบสุข

ท่ามกลางปัญหาอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม

การเมืองและเทคโนโลยี (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546: 1) 

ประเทศท่ีประสบผลสำเร็จในการพัฒนาทุกประเทศได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาให้แก่

ประชาชน หากสามารถใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีศักยภาพเต็ม

สมบูรณ์ตามอัตภาพของแต่ละบุคคลแล้วการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศก็สามารถทำได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพราะมีทรัพยากรบุคคลท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงสังคมโลกในอนาคตท่ีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

และเป็นสังคมแห่งปัญญา ดังน้ันประเทศท่ีมีความสามารถในการปรับเปล่ียนเรียนรู้ได้ดีมีทรัพยากรบุคคลท่ี

ทรงปัญญาและมีความดีก็จะสามารถไปยืนอยู่ในตำแหน่งประเทศ ช้ันแนวหน้าได้อย่างม่ันคงและสง่างามใน

ขณะเดียวกันประเทศท่ีมีทรัพยากรบุคลท่ีด้อยประสิทธิภาพ ด้อยสติปัญญาย่อมตกเป็นประเทศผู้ตาม 

และย่อมได้รับผลกระทบในทางลบโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้ (รุ่ง แก้วแดง, 2543) ดังน้ันระบบการศึกษาจึงมี

ความสำคัญมากเพระเป็นกระบวนการอบรมบ่มเพาะ (Socialization) (ภิรมยา อินทรกำแหง, 2544: 28)

ประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลอยู่ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ มีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์กว่า

หลาย ๆ ประเทศในโลก แต่ยังไม่สามารถใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 2) อนาคตของประเทศไทยข้ึนอยู่กับเยาวชนในวันน้ีเพราะในโลกยุคใหม่  

การแข่งขันข้ึนอยู่กับความรู้และความสามารถของคนในชาติโดยเฉพาะเศรษฐกิจท่ีใช้ความรู้เป็นฐาน 

(Knowledge based Economy) ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปฏิรูปการเรียนรู้โดยเร็วท่ีสุดเพ่ือเสริมสร้าง

ศักยภาพของเยาวชนให้สมารถคิดเป็น ทำเป็นมีทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงามและรัก

การแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง (รุ่ง แก้วแดง, 2543) 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลหลักท่ีสำคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้นำวิชาชีพท่ีจะต้องมี

สมรรถนะความรู้ ความสามารถละคุณธรรมจริยธรรม ตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีจึงจะนำไปสู่การ

จัดการและการบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับผลการจัดการศึกษาและปัญหาการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาในด้านต่าง ๆ ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกแผนการศึกษาแห่งชาติยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการกำหนดไว้

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสำนักงานท่ีเก่ียวข้อง แนวภารกิจของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 

แนวทางบริหารและจัดการศึกษา ความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษาและแนวทางการปฏิรูป
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การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีสมรรถนะในการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาในด้าน 

ต่าง ๆ ต้องมีภาวะผู้นำท่ีเอ้ือต่อการบริหารและจัดการศึกษา โดยเฉพาะภาวะผู้นำทางวิชาการและถาวะ

ผู้นำการเปล่ียนแปลงจึงสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามท่ีต้ังเป้าหมาย (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 7-8) 

ผู้บริหารโรงเรียนนับว่ามีความสำคัญต่อการบริหารการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมาก ท้ังน้ี

ในจำนวนภารกิจหลักของบริหารโรงเรียนท้ัง 6 งาน ซ่ึงได้แก่ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร 

งานธุรการและการเงิน งานอาคารและสถานท่ี รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนน้ันงาน

วิชาการเป็นอันดับแรกเพราะถือว่างานวิชาการเป็นงานหลัก โดยตรงเป็นงานท่ีเป็นไปเพ่ือให้นักเรียนบรรลุ

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่างกับงานอีก 5 งาน ซ่ึงล้วนแต่เป็นงาน สนับสนุนเพ่ือจะช่วยให้การบริหารงาน

วิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท้ังส้ิน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการ

เป็นอันดับหน่ึง (รุ่ง แก้วแดง, 2543: 78) 

จากความสำคัญของภาวะผู้นำทางวิชาการดังกล่าวข้างตันโรงเรียนดงขุยวิทยาคม พบปัญหาด้าน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับท่ีไม่ตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีต้ังไว้ ดังน้ันเพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียนให้ครบทุกด้าน จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้บริหารมีส่วน

สำคัญต่อการพัฒนาปัญหาดังกล่าว ดังน้ันผู้ค้นคว้าจึงได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เพ่ือนำข้อคันพบไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับผู้บริหารได้พัฒนาตนเองในการเป็น

ผู้นำทางวิชาการและปรับปรุง วางแผน การพัฒนา อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพนักเรียน

ในท่ีสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 จำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 

2. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 

แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 40 

1.วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา 

2.ภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 

เพ่ือการเรียนการสอน 

3. การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ 

4. การมีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ 

5. การพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชการของผู้บริหารโรงเรียน

ดงขุยวิทยาคมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามขอบข่ายงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546: 3) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังน้ี 

1) วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา 

2) ภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

3) การส่งเสริมกานำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ 

4) การมีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ 

5) การแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือปรับใช้ตลอดเวลา 

2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 55 คน 

3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ความคิดของครูผู้สอนท่ีมีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

ดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
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ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็นเพศ  

วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใน 5 ด้าน ดังน้ี 1) วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา จำนวน 

6 ข้อ 2) ภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 6 ข้อ 3) การส่งเสริมการ

นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ จำนวน 6 ข้อ 4) การมีศักยภาพในการพัฒนางาน

วิชาการ จำนวน 6 ข้อ 5) การแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือปรับใช้ตลอดเวลา จำนวน 6 ข้อ รวมเป็น 30 ข้อ 

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Liket, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2549: 

23-24) ดังน้ี 

5  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ  มากท่ีสุด 

4  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ  มาก 

3  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ  ปานกลาง 

2  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ  น้อย 

1  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ  น้อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 ปรากฏผลดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แสดงข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของครูโดยนำเสนอในรูปแบบของจำนวนและร้อยละ

จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ครูท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาคันคว้าคร้ังน้ีมีท้ังส้ิน จำนวน 55 คน  

คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นครูชายคิดเป็นร้อยละ 27 27 ส่วนครูหญิง คิดร้อยละ 72.73 มีวุฒิการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.00 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยรวมและจำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวมและรายด้านพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีภาวะผู้นำทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ การแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ด้านการมีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ

ด้านภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการ และตามลำดับ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามเพศ พบว่า ครูชายมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยรวมอยู่ในระดับ
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มากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการ

ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ด้านภาวะผู้นำใน

การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้

พัฒนาวิชาการตามลำดับ ส่วนด้านการมีศักยภาพภายในการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหารมีภาวะผู้นำ

ทางวิชาการ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด เม่ือพิจารณาครูเพศหญิงปรากฏว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำทาง

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของผู้บริหารมีภาวะผู้นำทาง

วิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการมีศักยภาพภายในการพัฒนางานวิชาการ (µ= 3.94) 

ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ 

พัฒนาวิชาการตามลำดับ ส่วนด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการอยู่ใน

ระดับน้อย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ในการจัด

การศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียน

การสอน ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ด้านการมีศักยภาพภายในการพัฒนางาน

วิชาการ ตามลำดับด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี ด้นสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการอยู่ในระดับน้อย

ท่ีสุด ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำทาง

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยรวมอยู่

ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของผู้บริหารมีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองสงมาคือ ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ด้านการมีศักยภาพ

ภายในการพัฒนา งานวิชาการ ตามลำดับ ด้านภาวะผู้น้ำในการส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการ

สอน และ การส่งเสริมการนำเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคมสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

1. วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและมีกลยุทธ์ในการบริหารงานวิชาการเพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มากย่ิงข้ึน 

2. ภาวะผู้นำในการส่งเสริการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย มีการวางแผนการพัฒนาการใช้ส่ือการสอน โดยจูงใจให้สถานประกอบการ องค์กร 

ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ให้มากย่ิงข้ึน 
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3. การส่งเสริมการเทคโนโลยีสารสาเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีการจัดทำข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหาความต้องการ

เป้าหมายหรือจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างสอดคล้องและชัดเจน การจัดข้อมูลด้านการ

ประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาท่ีชัดเจน การจัดทำรายงานและเผยแพร่ผลการ

ดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องชุมชนและสาธารณชนอย่างกว้างขวางด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และการนำ

ข้อมูล ผลการดำเนินงานมาประกอบการตัดสินใจหรือพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารควรกระตุ้นในครูท่ี

เก่ียวข้องจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูป การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและจัดทำข้อมูล

พ้ืนฐาน สภาพปัญหาความต้องการ เป้าหมายหรือจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องและ

ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

4. การมีศักยภาพภายในการพัฒนางานวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการสนับสนุนให้ครูรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับ

ผู้เรียนเพ่ือนำไปปรับปรุงการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ข้าราชการครูมีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะ

ผู้นำทางวิชาการและมีศักยภาพภายในการพัฒนางานวิชาการอยู่ในระดับมาก ซ่ึงบริหารควรมีการส่งเสริม

ให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนมากย่ิงข้ึน 

5. การแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน เป็นผู้ท่ีแสวงหา

ความรู้อยู่เสมอ เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีจะต้องทันเหตุการณ์ ผู้บริหารควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาคันคว้า เร่ืองภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีประเด็นสำคัญท่ีจะนำไปอภิปรายผล ดังต่อไปน้ี 

1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ท้ัง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก  

ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีการ

พัฒนาตนเอง เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน เป็นผู้ท่ีแสวงหาความรู้อยู่เสมอและ มีภาวะผู้นำตามแนวคิด

เก่ียวกับภาวะผู้นำของ William J. Reddin และเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีจะต้องทันเหตุการณ์ 

ยุคสมัยโลกาภิวัตน์ และยุดสหัสวรรษท่ี 3 (The 3rd Millennium) ตามท่ี ปราชญา กล้าผจญ กล่าวไว้ว่า 

นักบริหารการศึกษามืออาชีพ จำเป็นต้องมีแนวทางในการดำเนินงานคือ มีวิสัยทัศน์ไกล ใฝ่ชมชน และสนใจ

วิชาการ จึงทำให้พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องผลการวิจัยของกับลักษณ์อนงค์ เพชรสังหาร 
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(2547: 4) ท่ีศึกษาความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกพากาฬสินธ์ุ เขต 1 พบว่า ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกพากาฬสินธ์ุ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง 3 อันดับแรกคือ ด้าน

ศักยภาพการพ่ึงตนเองในการพัฒนาวิชาการ ด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลง 

และด้านการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะในปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ

ประกันคุณภาพการศึกพาให้ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเดิม 

พ.ศ. 2545 และสอดคล้องกับวินิจ เกตุขำ (มปป: 4) ซ่ึงกล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการ

บริหารงานโรงเรียน เพราะงานวิชาการครอบคลุมด้านการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูทุกเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับจันทรานี สงวนนาม (2545: 30-45) ท่ีกล่าวว่า

ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำทาวิชาการเน่ืองจากถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ผู้บริหาร

สามารถเป็นท่ีพ่ึงและให้คำปรึกพาแก่ครูและนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารซ่ึงส่งผลต่อ

ความสำเร็งของสถานศึกษา 

2. ครูชายและครูหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำทาวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

ซ่ึงสอดคล้องกับวัฒนะ ปาละพันธ์ุ (2546: 45) ท่ีได้ทำการวิจัยเร่ือง ความสามารถในการบริหารวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนศรีราชา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า ครูในโรงเรียนศรีราชา  

เม่ือจำแนกตามเพศ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการการของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 

หากพิจารณาเป็นรายต้น พบว่า ด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางาน

วิชาการ ระหว่างเพศขายกับเพศหญิงมีความแตกต่างกัน โดยท่ีเพศชายมีความเห็นว่าภาวะผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียน การจัดทำข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหาความต้องการเป้าหมายหรือจุดเน้นในการ

พัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างสอดคล้องและชัดเจน การจัดข้อมูลด้านการประเมินผลเพ่ือเป็นแนวทางใน

การปรับปรุง/พัฒนาท่ีขัดเจน การจัดทำรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องชุมขน

และสาธารณชนอย่างกว้างขวางด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และการนำข้อมูล ผลการดำเนินงานมา

ประกอบการตัดสินใจหรือพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองมากกว่าเพศหญิง เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

เพศชายมีความคล่องตัวในการทำงาน มีความม่ันในตนเองสูง มีความเส่ียงและความคิดสร้างสรรค์ในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับอรุณ รักธรรม (2552) ได้ศึกษาหลัก 

มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร กล่าวว่า จากการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า ผลผลิตของการทำงานของ

เพศขายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน จึงทำให้ในระยะหลังมีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาทำงานใน

หน้าท่ีต่าง ๆ มากข้ึนกว่าในอดีต ท่ีเคยจำกัดไว้เฉพาะเพศชาย แต่สำหรับบางหน้าท่ีอาจมีความเหมาะสมกับ

คนทำงานบางเพศเท่าน้ัน เช่น งานการพยาบาลมีความเหมาะสมกับเพศหญิง ซ่ึงมีความอ่อนโยนในการดูแล
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ผู้ป่วย โดยเฉพาะท่ีเป็นสตรีและเด็ก เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่า เพศหญิงมีแนวโน้มขาดงานหรือออกจาก

งานจากสูงกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงต้องมีบทบาทในการดูแลครอบครัวและบุตร 

3. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อภาวะ

ผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการ

เรียนการสอนและด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการ ของครูท่ีมีวุฒิ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับบุษราภรณ์ ช่ืนชม (2550: 41) ได้ทำการ

วิจัยเร่ืองภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 

พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรายด้านจำแนกตามวุฒิการศึกษา

อยู่ในระดับสูง หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้นำในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียน

การสอน ในเร่ืองการให้สถานประกอบการ องค์กร ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

และการสนับสนุนให้ครูรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียนเพ่ือนำไปปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทาง

วิชาการ อยู่ในระดับมาก แต่ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะ

ผู้นำทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง และการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาวิชาการท้ัง

ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทางวิชาการ อยู่ในระดับมากและครู

ท่ีมีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี มีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทางวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง  

ซ่ึงสอดคล้องกับนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง (2545) ได้ศึกษาพฤติกรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบระดับ

พฤติกรรมความเป็นผู้นำ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ปรากฏว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีวุฒิ

การศึกษาต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 

1.1 ผู้บ ริหารโรงเรียนควรแสดงวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาท่ี ชัดเจนและมีกลยุทธ์ 

ในการบริหารงานวิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มากย่ิงข้ึน 

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนควรแสดงภาวะผู้นำทางวิชาการในด้นการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือ

การเรียนการสอน โดยจูงใจให้สถานประกอบการ องค์กร ชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ให้มากย่ิงข้ึน 

1.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรแสดงภาวะผู้นำทางวิชาการในด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนางานวิชาการ โดยกระตุ้นในครูท่ีเก่ียวข้องจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
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การปฏิรูป การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและจัดทำข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหาความต้องการ เป้าหมายหรือ

จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

1.4 ผู้บริหารโรงเรียนควรแสดงภาวะผู้นำทางวิชาการด้านการมีศักยภาพในการพัฒนาวิชาการ

โดยเน้นการส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนย่ิงข้ึน 

1.5 การแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ผู้บริหารควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้ทัน

ต่อเหตุการณ์ 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้นคว้าในคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมการใช้

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียน 

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีทำให้ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทางวิชาการในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการใช้พัฒนางานวิชาการต่ำ 

2.3 ควรมีการศึกษาความต้องการของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร

โรงเรียน 

2.4 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 3) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี ปีการศึกษา 

2561 จำนวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.85 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

3) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์กันในทางบวกและมีความสัมพันธ์กันระดับค่อนข้างสูง 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง, การบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

This research objectives were: 1) To study transformational leadership of  school 

administrators under Phetchaburi Primary Educational Service Area ; 2) To study the 

academic administration of school administrators under the office of  Phetchaburi Primary 

Educational Service Area ; and 3) To examine correlation at transformational leadership 

and academic administration of school administrators under the office of Phetchaburi 

Primary  Educational Service  Area .The questionnaires was used to collect data from 

sample which consisted of 200 people. The instrument used in this research was a 5-

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

percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation. 

The research  results found that: 1) Transformational leadership of school 

administrators under Phetchaburi Primary Educational Service Area was at high level. ;  
2) Academic administration of school administrators under the office of Phetchaburi  

Primary Educational Service Area was at high level and ; 3) Correlation of transformational  

leadership and academic administration of school administrators under the office of 

Phetchaburi Primary  Educational Service  Area was at high level of positive relationship at  

.01 statistical significance. 

 

Keywords: Transformational Leadership, School Administrator, Academic Administration 

 

บทนำ 

การศึกษาน้ันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสมดุลในทุกด้านเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่ทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าในอนาคต ในการวางรากฐานทางการศึกษาและการขยายโอกาสทาง

การศึกษาให้แก่เยาวชนของประเทศผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นกระแสแห่งการนำไปสู่การมี

ประชากรท่ีมีประสิทธิภาพในภายภาคหน้า เยาวชนสามารถนำประสบการณ์ท่ีส่ังสมไว้นำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันและสามารถพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสท่ีดีกว่าในการ

เพ่ิมพูนความรู้ และช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับนานาประเทศท่ัวโลกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540) 

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบสูงสุดในการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและท่ัวถึงอย่างมี

คุณภาพ และการบริหารงานวิชาการจึงถือเป็นงานสำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เน่ืองจากการ

บริหารงานวิชาการเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้

ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535: 16)       
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จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารคือผู้นำท่ีมีความสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ภาวะผู้นำหรือความเป็น

ผู้นำ เป็นกระบวนการหรือวิธีการท่ีผู้บริหารใช้อิทธิพลจูงใจบุคคลหรือกลุ่มงานให้ปฏิบัติกิจกรรมหรืองาน

ต่าง ๆ ตามสถานการณ์ท่ีกำหนดโดยการใช้อำนาจหน้าท่ีท่ีตนมีอยู่ต่อผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิด

ความเช่ือ ความศรัทธา การยอมรับ จนกระท่ังยอมอุทิศตนทำงานด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ภาวะผู้นำแบบการเปล่ียนแปลง

(Transformational Leadership) จึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบันเป็นอันมาก 

เน่ืองจากผู้นำท่ีมีประสิทธิภาพจะมีพฤติกรรมท่ีหลากหลายในการทำให้เกิดอิทธิพลในการใช้กระบวนการ

เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์กร (อ้างถึงในรุจิรัตน์ นาคะรัมภะ, 2554: 5) 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ท่ี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วย

เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษา ดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสำคัญ

ท่ีจะทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมท้ังวัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ินได้อย่าง

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 8, 2560: 

246) การบริหารงานวิชาการจึงเป็นส่ิงสำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพท่ีสุดตามจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและยังเป็นตัวช้ีวัด

ความสามารถและสำเร็จในการบริหารของผู้บริหาร สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้บริหารน้ัน

อาจประสบปัญหาการบริหารค่อนข้างมาก เพราะจากการดำเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นนับต้ังแต่ปี 2533 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันพบว่าการดำเนินงานขยายโอกาสทาง

การศึกษาประสบปัญหาหลายประการ (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539: 21)  

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบริหารงานวิชาการและพัฒนา

สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการขององค์กร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  

2. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี     
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเร่ืองของ 1) การมี

อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence or Charisma) 2) การสร้างแรงบันดาล

ใจ (Inspirational Motivation) 3) การกระตุ้นทางปัญญา(Intellectual Stimulation) และ 4) การ

คำนึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized  Consideration) (อ้างถึงใน สมมารถ สูรโรคา, 2553: 57-58)  

อีกท้ังยังมุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการในเร่ือง 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การ

นิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 33) 

2. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี ปีการศึกษา 2561 จำนวน 200 คน  

3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีได้แก่ ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

และการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี 

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี จำนวน 42 โรงเรียน จำนวน 200 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี จำนวน  

200 คน ซ่ึงกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and 
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Morgan) และได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพ้ืนท่ี (Area Sampling) โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 8 อำเภอ คือ 

อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอท่ายาง อำเภอ 

บ้านลาด อำเภอชะอำ และอำเภอแก่งกระจาน แล้วทำการสุ่มตัวอย่างครูในแต่ละอำเภอแบบอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละอำเภอได้ โดยเทียบสัดส่วนของกลุ่ม

ตัวอย่างแต่ละอำเภอ และจับฉลาก กลุ่มตัวอย่างผู้ท่ีให้ข้อมูล ท้ังหมดจำนวน 132 คน 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และตำแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ตามแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass & 

Avolio) ซ่ึงผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามของสมมารถ สูรโรคา (2553: 117) ซ่ึงประกอบด้วยข้อคำถาม

ท่ีแยกตามตัวแปร ดังน้ี 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี 2) การสร้างแรงบันดาลใจ  

3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี ประกอบด้วยข้อคำถามท่ีจำแนกตามตัวแปร ดังน้ี 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

6. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือน้ัน ผู้วิจัยได้การสร้างเคร่ืองมือโดยการศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยต่าง ๆ เม่ือสร้างเคร่ืองมือเสร็จแล้วจึงนำไปหาคุณภาพโดยการนำไปให้ ผู้เช่ียวชาญ จำนวน  

3 คน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) พิจารณาสำนวนภาษา ตลอดจนความ

ครอบคลุมของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 

(Index of Item- objective Congruence: IOC) ได้ ค่ า  IOC อ ยู่ ระห ว่าง  0.67-1.00 แ ล้ ว ผู้ วิ จั ยน ำ

แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญและปรับปรุงแล้วไปหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดย

การนำไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาค่าหาความเช่ือม่ัน 
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(Reliability) โดยการหาสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าตามวิธีการของครอนบาค (Alpha Coefficient Cronbach) ได้

ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.85 

7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้ันตอนท่ี 1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอหนังสือ

อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 2 ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถาม ให้กลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงเรียนได้แจ้งสถานศึกษา

ตอบแบบสอบถาม 

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้วิจัยติดตามรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 

ข้ันตอนท่ี 4 ผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบข้อคำถาม 

ก่อนนำข้อมูลน้ันไปวิเคราะห์ผล 

8. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ

(percentage) ค่าเฉล่ีย (x") และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 

เพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) 

9. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือให้รู้จักลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง และพรรณนาระดับตัวแปร

แต่ละตัวในกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ 

(perentage) ค่าเฉล่ีย (x") และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน (correlation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1) ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการนำมาหาความถ่ี 

(Frequencies) และร้อยละ (Percentage) 

2) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผู้วิจัย

ได้กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment correlation) ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การแปล

ความหมาย 5 ระดับ ดังน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550: 144) 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารพบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวม (Xtot) 

อยู่ในระดับ มาก (x"=3.92, S.D.=0.74) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน 

การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x"=3.93, S.D.=0.76) รองลงมาคือ ด้านการ

กระตุ้นทางปัญญา (x"=3.92, S.D.=0.74) และค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x"=3.88, 

S.D.=0.78) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวม 

(n=160) 

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง !" S.D. ระดับ 

1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 3.93 0.76 มาก 

2. การกระตุ้นทางปัญญา 3.92 0.74 มาก 

3. การสร้างแรงบันดาลใจ 

4.การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

3.88 

3.92 

0.78 

0.88 

มาก 

มาก 

รวม 3.92 0.74 มาก 

 

2. ผลการวิเคราะห์ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า การบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวม 

(Ytot) อยู่ในระดับมาก (x"=3.95, S.D.=0.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย 

ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (Y11) มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x"=4.06, 

S.D.=0.77) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (Y5) (x"=4.04, S.D.=0.77)  

และด้านการแนะแนวการศึกษา (Y8) มีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x"=3.87, S.D.=0.81) รายละเอียดดังแสดง 

ในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

(n=160)  

การบริหารงานวิชาการ !" S.D. แปลผล 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.90 0.77 มาก 

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.97 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

                                                                                                     (n=160) 

การบริหารงานวิชาการ !" S.D. แปลผล 

3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 3.92 0.73 มาก 

4. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.03 0.78 มาก 

5. ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 4.04 0.77 มาก 

6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.00 0.72 มาก 

7. ด้านการนิเทศการศึกษา 3.92 0.80 มาก 

8. ด้านการแนะแนวการศึกษา 3.87 0.81 มาก 

9. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.90 0.79 มาก 

10. ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 4.02 0.78 มาก 

11. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 4.06 0.77 มาก 

12. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

     หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
3.87 4.03 มาก 

รวม 3.95 0.72 มาก 

 
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี พบว่า โดยรวม

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเท่ากับ 0.898 

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ค่าประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Xtot 

Y1 0.859** 0.864** 0.828** 0.798** 0.867** 

Y2 0.870** 0.806** 0.793** 0.730** 0.827** 

Y3 0.818** 0.795** 0.722** 0.714** 0.789** 

Y4 0.849** 0.843** 0.768** 0.774** 0.837** 

Y5 0.854** 0.864** 0.811** 0.820** 0.867** 

Y6 0.887** 0.841** 0.819** 0.777** 0.860** 

Y7 0.824** 0.875** 0.794** 0.716** 0.806** 

Y8 0.829** 0.748** 0.752** 0.635** 0.766** 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Xtot 

Y9 0.870** 0.838** 0.827** 0.745** 0.848** 

Y10 0.861** 0.793** 0.792** 0.719** 0.819** 

Y11 0.897** 0.869** 0.844** 0.835** 0.892** 

Y12 0.836** 0.827** 0.830** 0.802** 0.852** 

Ytot 0.920** 0.885** 0.860** 0.813** 0.899** 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เร่ืองภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี สรุปได้ ดังน้ี 

1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย

ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา และค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน รองลงมา

คือ ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ด้านการแนะแนวการศึกษา  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ความสัมพันธ์กันในทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

ระดับท่ี .01 

 

อภิปรายผล 

1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรีโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสมมารถ สูรโรคา  

ได้ทำการวิจัยเร่ือง ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน  

อยู่ในระดับมาก 



 
 

89 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 

2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา วงษ์นาคเพ็ชร ได้ทำการวิจัย

เร่ือง “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมโดยรวมมี

ความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันในทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า “ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีความสัมพันธ์

กัน” ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เรวดี ซ้อนเพชร ได้ทำการวิจัยเร่ือง “ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารกับงาบริหารวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4” 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับงาบริหารวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความสัมพันธ์กันโดยรวมอยู่ในระดับมาก  อย่างมีนัยสำคัญ

ท่ีระดับ .01 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนวการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ควรสนับสนุนให้มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ

และการแนะแนวทางวิชาชีพ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเองท่ีมีความชำนาญ เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป 

2. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ผู้บริหารควรได้รับการพัฒนาด้านภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2  

2) การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือใน

สถานศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 408 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Independent)  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน

ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 อยู่ในระดับมาก  

2) การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือใน

สถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 ไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การบริหารงานลูกเสือ, เกณฑ์การประเมินคุณภาพลูกเสือ 
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ABSTRACT 

 This research objectives were 1) To the Scout administration in schools by using 

the criteria for quality evaluation of Scout work in schools Under the Office of Phetchaburi 

Educational Service Area, Area 1 and zone 2. 2) A comparison of Scout administration in 

schools by using the criteria for quality evaluation of Scout work in schools Under the 

Office of Phetchaburi Educational Service Area, Area 1 and Zone 2. The questionnaires 

were used to collect data from sample which consisted of 306 persons. The instrument 

used in this research was a 5-rating scale questionnaire. The statistics used for data 

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

The research results found that: 1) A comparison of Scout administration in 

schools by using the criteria for quality evaluation of Scout work in schools Under the 

Office of Phetchaburi Educational Service Area, Area 1 and Zone 2 were at high level in 

overall.  

2 )  A comparison of Scout administration in schools by using the criteria for quality 

evaluation 

of Scout work in schools Under the Office of  Phetchaburi Educational Service Area, Area 1  

and Zone 2, had no difference in overall. 

 
Keywords: The Scout administration, The criteria for quality evaluation of Scout work 

 

บทนำ 

 ในปัจจุบันขบวนการลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษา ท่ีมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลท้ังทาง

กายสติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรม เพ่ือให้เป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติอันดีงาม ไม่กระทำตนเป็น

ปัญหาต่อสังคม ดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและเป็นสุข ซ่ึงมีอุดมการณ์อยู่ท่ี การปฏิบัติตามคำปฏิญาณ 

และกฎของลูกเสือ มีองค์ประกอบสำคัญของการลูกเสือคือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือ หมายถึง ลูกเสือ 

สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ จุดมุ่งหมายหรืออุดมการณ์ กิจกรรมการบริหารงาน  

ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามมาตรา 8 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือ ท้ังทางกาย จิตใจ 

และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มี ความเจริญก้าวหน้า เพ่ือความ

สงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ มีความศรัทธาในมิตรภาพ และความเป็นพ่ีน้องของลูกเสือท้ังโลก 

บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน การยอมรับและการปฏิบัติตาม คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เข้าเป็นสมาชิก 

ด้วยความสมัครใจ มีความอิสระต่ออิทธิพลทางการเมือง มีกำหนดการพิเศษสำหรับการฝึกอบรมโดยอาศัย
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ระบบหมู่ ระบบกลุ่ม การทดสอบมีเคร่ืองหมายวิชาพิเศษและกิจกรรมกลางแจ้ง (คณะกรรมการลูกเสือ

แห่งชาติ, 2558: 1) จากจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและหลักการสำคัญของลูกเสือ

ดังกล่าว นับว่ามีความสำคัญย่ิงต่อการพัฒนาคุณภาพคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ดังพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในพิธีทบทวนคำ

ปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  

ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 กิจการลูกเสือสามารถยังประโยชน์

ให้แก่ปวงชนได้อย่างกว้างขวาง และเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่ประเทศไทยมาโดย

ตลอดต่อเน่ืองเห็นได้ชัดว่า การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับการฝึกอบรมเป็นลูกเสือ ได้เห็นคุณค่า 

และความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ อันเป็นเป้าหมายหลักของกิจการลูกเสือน้ัน นอกจากจะเป็นคุณ

แก่ตัวลูกเสือเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วย ท่ีกล่าวเช่นน้ัน เพราะการบำเพ็ญประโยชน์ 

และช่วยเหลือผู้อ่ืน จะช่วยบ่มเพาะลูกเสือให้มีคุณลักษณะของพลเมืองท่ีดี คือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ

เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงเม่ือรวมกับความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้ว  

ย่อมส่งผลให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างความเจริญม่ันคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ลูกเสือทุกคนจะมีความมุ่งม่ันต้ังใจ ท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและธรรม

เนียมของลูกเสืออย่างแน่วแน่ ท้ังมีความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบัติการทุกอย่าง ให้สำเร็จผลตามอุดมการณ์

ท่ีต้ังไว้ เพ่ือความวัฒนาผาสุกของบ้านเมืองเราสืบไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน

ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 

  

สมมติฐานการวิจัย 

การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 ไม่แตกต่างกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 จำนวน 216 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  

รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน หัวหน้างานลูกเสือ และครูผู้สอนลูกเสือ 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

จำนวน 44 โรงเรียน เขต 2 จำนวน 58 โรงเรียน โดยมีการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

สำเร็จรูปของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified 

Random Sampling) เป็นการสุ่มโดยการแบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ 1) โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อย

กว่า 120 คน) 2) โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) 3) โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1500 

คน) 4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1501 คนข้ึนไป) โดยการสุ่มแบบจับฉลากรายช่ือโรงเรียน ของ

กลุ่มตัวอย่างแต่ละขนาด ซ่ึงกำหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้บริหาร

สถานศึกษาฝ่ายวิชาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 1 คน หัวหน้างานลูกเสือ 1 คน และครูผู้สอนลูกเสือ 1 คน 

กลุ่มตัวอย่างผู้ท่ีให้ข้อมูล จำนวน 408 คน 

 2. ขอบเขตด้านตัวแปร  

ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 และเขต 2 

ตัวแปรต้น คือ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ

เขต 2  

ตัวแปรตาม คือ เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 

 3. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาในด้าน 1) ด้าน

ลูกเสือ 2) ด้านผู้บริหาร 3) ด้านผู้กำกับลูกเสือ และ 4) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ (สำนักงานลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-10) 

 4. ขอบเขตด้านเวลา 

 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาการบริหารงานลูกเสือกับผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน

ลูกเสือภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2   

ในปีการศึกษา 2562 

5. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเร่ือง เปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

และเขต 2 ได้แก่ แบบสอบถามท่ีใช้สอบถามการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา กับเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเร่ือง เปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
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และเขต 2 ได้แก่ แบบสอบถามท่ีใช้สอบถามการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษากับเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 

การทำงาน และตำแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 

2 ประกอบด้วย ข้อคำถามท่ีจำแนกตามตัวแปร  ดังน้ี 

1) ด้านลูกเสือ 

2) ด้านผู้บริหาร 

3) ด้านผู้กำกับลูกเสือ 

4) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 น้ันเป็นแบบสอบถามประเภทจัดลำดับคุณภาพ 5 ระดับ โดยกำหนด

ความหมาย ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ

มากท่ีสุด ให้มีค่าน้ำหนัก 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ

มาก ให้มีค่าน้ำหนัก 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ

ปานกลาง ให้มีค่าน้ำหนัก 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ 

น้อย ให้มีค่าน้ำหนัก 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ 

น้อยท่ีสุด ให้มีค่าน้ำหนัก 1 คะแนน 

6. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือน้ัน ผู้วิจัยได้การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือโดยการศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยต่าง ๆ ทำการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนนำไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความตรงของเน้ือหา (Content validity) พิจารณาสำนวนภาษา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

เคร่ืองมือวิจัยอีกคร้ังหน่ึง หลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้ว ผู้วิจัยจึงนำ

แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่า 0.67-1.00 และปรับปรุง

แล้วไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ี แต่มีคุณลักษณะท่ีเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากิจการลูกเสือ และครูผู้สอนลูกเสือ จำนวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือม่ัน  
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(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ อัลฟ่าของครอนบาค (Alpha Coefficient Cronbach) ได้ค่าความ

เช่ือม่ันท้ังฉบับ 0.96 

7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 

มีข้ันตอนในการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอหนังสือ

อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี

เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 216 โรงเรียน  ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 2 ผู้วิจัยได้จัดเอกสารพร้อมส่งแบบสอบถาม เพ่ือดำเนินการแจ้งสถานศึกษาตอบ

แบบสอบถาม 

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้วิจัยติดตามรวบรวมแบบสอบถาม 

ข้ันตอนท่ี 4 ผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบข้อคำถาม 

ก่อนนำข้อมูลน้ันไปวิเคราะห์ผล 

8. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และหาค่า t-test 

9. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือให้รู้จักลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง และพรรณนาระดับตัวแปร

แต่ละตัวในกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และหาค่า t-test (Independent) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป มีการใช้สถิติ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

9.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาแจกแจงความถ่ี 

(Frequencies) แล้วนำมาคำนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 

9.2 การวิเคราะห์การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน

ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยใช้ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล จะอยู่ในช่วงค่าเฉล่ีย 

ใดน้ัน ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาใน

ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา

ระดับมาก 
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ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาใน

ระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาใน

ระดับน้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาใน

ระดับน้อยท่ีสุด 

9.3 การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน

ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยใช้  

ค่า t-test (Independent) 

10. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ

การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านลูกเสือ (  = 4.36,  

SD = 0.44) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ (  = 4.22, SD = 0.52) และต่ำสุดคือ ด้านผู้กำกับ

ลูกเสือ (  = 3.92, SD = 0.63) 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ด้านลูกเสือ (  = 4.37, SD = 0.44) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ  (  = 4.00, SD = 

0.58) และต่ำสุดคือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ (  = 3.92, SD = 0.63) และต่ำสุดคือด้านผู้กำกับลูกเสือ 

(  = 3.77, SD = 0.61)  

 

อภิปรายผล 

ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1และ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับสมมติฐานการ

วิจัยท่ีต้ังไว้ว่า ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีนโยบายในการ

ดำเนินงานตามประกาศจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรีได้

มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 นำนโยบายและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาของ

สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้ในการนิเทศ 

กำกับ ติดตามการดำเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

X

X
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X X

X
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การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2   

มีการนิเทศ กำกับติดตามแต่ละโรงเรียนทุกปี และมีการจัดการประเมินกองลูกเสือต้นแบบในแต่ละเขตพ้ืนท่ี

ข้ึน โดยมีการประเมินกองลูกเสือต้นแบบ แบ่งเป็นประเภท คือ กองลูกเสือสำรองต้นแบบกองลูกเสือสามัญ

ต้นแบบ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้นแบบ กองลูกเสือโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นกองลูกเสือ

ต้นแบบ ในแต่ละประเภทจะได้รับมอบโล่กองลูกเสือต้นแบบ จึงทำให้กองลูกเสือของโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 2 มีผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ พิมพรรณ ศรสุวรรณ (2562) เร่ืองการบริหารงานลูกเสือกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือของ

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของมนรัตน์ แก้วเกิด (2558) เร่ืองกลยุทธ์การบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของงานลูกเสือของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง สภาพท่ีพึงประสงค์ของงานลูกเสือของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงลำดับความต้องการจำเป็นได้เป็น 1) ด้านลูกเสือ 2) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ 3) ด้านผู้บริหาร 

และ 4) ด้านผู้กำกับลูกเสือและสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนต์ชัย ม่ันวศิน (2552: ง) เร่ืองแนวทางการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 

ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การบริหารกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนครปฐมโดยรวมท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินาฏ เจาะจง 

(2557: 75) เร่ืองการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตรผลการวิจัยพบว่า

สภาพการ บริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือใน

สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับจากค่ามากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

ได้แก่ ด้านลูกเสือ มีสภาพการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ และด้าน

ผู้บริหารตามลำดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริกมล พุมมา (2562: 133) ได้วิจัยเร่ืองการบริหารงาน

ลูกเสือกับผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านลูกเสือ รองลงมาคือ  ด้านการจัด

กิจกรรมลูกเสือ และต่ำสุดคือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านลูกเสือ รองลงมาคือ ด้านการจัด

กิจกรรมลูกเสือ และต่ำสุดคือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ และต่ำสุดคือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุง

ธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบคุณภาพ 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 

236 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และค่า t-test (Independent) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียน

ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพ 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัด

กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การบริหารวิชาการ, โรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ, โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research were: 1) to examine the quality of academic 

administration of the schools in the North Krungthon District Group and schools in the 

South Krungthon District group under Bangkok Metropolitan Administration and 2) Make a 
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comparison of the quality of academic administration of the schools in the North 

Krungthon District group and schools in the South Krungthon District Group under Bangkok 

Metropolitan Administration. The questionnaire was used to collect data from the study 

sample which comprising of 236 persons. The instrument used in this research was a  

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

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

The research results revealed:  1)  the quality of academic administration of the 

schools in the North Krungthon District Group and schools in the South Krungthon District 

Group under Bangkok Metropolitan Administration were overall at high level and academic 

the comparison results,  2 ) A comparison  the quality of academic administration of the 

schools 

in the North Krungthon District group and that of the schools in the South Krungthon 

District Group under Bangkok Metropolitan Administration was not different. 

 

Keywords: Academic administration, Schools in The North Krungthon District Group,  

        Schools in South Krungthon District Group 

 

บทนำ 

กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยมี

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและฝ่ายการศึกษาเป็นฝ่ายอำนวยการ ให้คำปรึกษา และร่วมประสานกับ

โรงเรียน ชุมชน เพ่ือช่วยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

กำหนดไว้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

โดยเน้นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปสู่โรงเรียน สนับสนุนให้โรงเรียนได้ใช้การบริหารจัดการโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียน

กระบวนการบริหารงานในโรงเรียนก่อให้เกิดประสบการณ์แก่ผู้บริหาร โรงเรียนส่ังสมเป็นองค์ความรู้  

เป็นนวัตกรรมท่ีมีคุณค่าควรได้รับการรวบรวมและนำเสนอเพ่ือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และบูรณาการเป็นแนว

ทางการปฏิบัติงานท่ีเป็นเอกลักษณ์ ในการบริหารงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร  อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียน และผู้เก่ียวข้องได้นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ สำนัก

การศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบ  

โดยความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการองค์ความรู้ และประสบการณ์จากเครือข่ายซ่ึงเป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน
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สังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์ ทีมท่ีปรึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้กระบวนการระดมความคิด 

แลกเปล่ียนความรู้ ควบคู่ไปกับหลักการ ทฤษฎี ระเบียบ กฎหมาย นำไปสู่การกำหนดเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

งบประมาณ และการบริหารงานท่ัวไป เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เก่ียวข้อง ใช้เป็นหลักในการบริหาร

โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลย่ิงข้ึน (สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2551: คำนำ) 

ภารกิจหลักของโรงเรียนท่ีต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ

ต้องการของชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม นอกจากน้ียัง

ต้องส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัด

การศึกษาตลอดจนความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือประสิทธิภาพและคุณภาพในโรงเรียนด้านวิชาการโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนโดยมีระบบประกันคุณภาพ  

มีการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และประเมินความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนอย่างกว้างขวาง ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มี 9 งาน 

ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานวิชาการ 1.1) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 1.2) การจัดทำ

แผนงานวิชาการ 2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 2.1) การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  

2.2) การนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ 2.3) การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 2.4) การประเมินผลการใช้

หลักสูตรสถานศึกษา 2.5) การรายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2.6) การพัฒนา 

และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจัดการเรียนรู้ 3.1) การบริหารการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.2) การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.3) การส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน 3.4) การจัดการศึกษาพิเศษ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) การวัดผล

ประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 6.1) การพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี 6.2) การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ 9) การประกัน

คุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ (สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2554: 15-16) 

 ปัญหาการวิจัย พบว่า พัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ในปีการศึกษา 2559-2560 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาท้ัง  

4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ (11.1, 0.35, 0.81, และ

1.20 คะแนน ตามลำดับ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 1 วิชา คือวิชา ภาษาอังกฤษ (0.41 

คะแนน) และลดลงในวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์(-0.80, -0.46 และ -0.58 คะแนน 

ตามลำดับ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 1 วิชา คือ วิชาภาษาไทย (0.75 คะแนน) และลดลง

ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (-0.80, 

-0.60, -0.66 คะแนน ตามลำดับ) (สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2561: 33) 



 
 

103 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 

 ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๆ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผลสัมฤทธ์ิไม่สูงมากนัก ซ่ึงปัญหาดังกล่าวฝ่ายวิชาการโรงเรียน ได้จำทำโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระ เพ่ือคาดว่า

จะนำไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมท้ัง

ทางด้านครูโดยส่งครูเข้าอบรมหลักสูตร การสร้างส่ือนวัตกรรม และการวัดผลประเมินผล ในด้านผู้ปกครอง

และชุมชน ได้ขอความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียน การสอน 

ส่วนในด้านนักเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพ่ือสนองความต้องการของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

สรุป จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2559-2560 ในกลุ่มสาระหลักจะพบว่าไม่สูง

เท่าท่ีควร อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนก็เป็นสาเหตุหน่ึงซ่ึงควร

พิจารณา ฉะน้ันการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงประกอบด้วย  

การบริหารงานวิชาการ เพ่ือให้มีคุณภาพสูงข้ึนตามความต้องการ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขต 

กรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

       2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขต

กรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนใน

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์การในการรับราชการ

ในฝ่ายปฏิบัติการ 

1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การวางแผนการบริหารงาน

วิชาการ 2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารจักการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการ

ภายในโรงเรียน 5) การวัดผลประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  



 
 
104 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 3 September - December 2020 

7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  

9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ (สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2554: 32-33) 

1.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในเร่ืองการเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม

กรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ  

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงออกแบบในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ขอบข่าย 

และภารกิจการบริหารงานวิชาการ 9 ด้าน (สำนักการศึกษา, 2554: 32-33) 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราจัดอันดับหรือการจัดอันดับคุณภาพ 

(Rating scale) วัดค่าระดับคะแนน โดยเรียงจากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยท่ีสุดคือ 5, 4, 3, 2, 1 (ล้วน สายยศ 

และอังคณา สายยศ, 2536: 143)  ดังน้ี 

  ระดับ 5   หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ    อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  ระดับ 4   หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ    อยู่ในระดับมาก  

  ระดับ 3   หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ    อยู่ในระดับปานกลาง  

  ระดับ 2   หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ    อยู่ในระดับน้อย  

  ระดับ 1   หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ    อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

1.5 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเป็นข้ันตอน ดังน้ี 

1) ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องแล้วนำผลการศึกษา

มาสร้างเป็นเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

2) สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเน้ือหาแล้วนำไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และนำมาหาค่าความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of 

Item Objective Congruence) 

3) นำแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนท่ีไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 

4) นำแบบสอบถามท่ีได้คืนมาคำนวณหาค่าความช่ือม่ัน (reliability) ตามวิธีของ 

ครอนบาค (Lee J Cronbach, 1978: 161) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) 
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1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้บริหารโรงเรียน

ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) ส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถามทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง 

1.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี (f) และค่า 

ร้อยละ (%) 

2) การวิเคราะห์ระดับการจัดการเชิงกลยุทธ์กับคุณภาพบริหารงานวิชาการ สถิติท่ีใช้คือ 

ค่าเฉล่ีย (!") และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยพิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบ

แบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best.1970: 190) 

ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00    หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ   อยู่ในระดับมากท่ีสุด         

ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49    หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ   อยู่ในระดับมาก                  

ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49    หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ   อยู่ในระดับปานกลาง         

ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49    หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ   อยู่ในระดับน้อย                     

ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49    หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ   อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

3) การวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธน

เหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที t-test 

(Independent) 

1.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (!"= 4.02, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (!"= 4.20, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา (!"= 4.13, S.D. = 0.62) และต่ำสุดคือ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่

ชุมชน (!"= 3.96, S.D. = 0.64) 

คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้  สังกัดกรุงเทพมหานคร    

โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (!"= 4.23, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าสูงสุด

คือด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (!"= 4.31, S.D. = 0.57) รองลงมาคือด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา (!"= 4.29, S.D. = 0.58) และต่ำสุดคือ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่

ชุมชน (!"= 4.18, S.D.= 0.63) ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม 

กรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
 

 

ท่ี 
คุณภาพงานวิชาการ 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนเหนือ 

(n = 134) 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนใต้ 

(n = 102) 

!" S.D. !" S.D. 

1 การวางแผนงานวิชาการ 4.03 0.63 4.25 0.61 

2 การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา 4.20 0.57 4.31 0.57 

3 การบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.08 0.63 4.26 0.59 

4 การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 4.00 0.61 4.21 0.62 

5 การวัดผลประเมินผลการเรียน 3.96 0.67 4.22 0.63 

6 การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

แหล่งเรียนรู้ 
3.98 0.65 4.26 0.59 

7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.03 0.63 4.25 0.61 

8 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการ 
4.01 0.66 4.24 0.61 

9 การประกันคุณภาพการศึกษา 4.13 0.62 4.29 0.58 

รวม 4.02 0.54 4.23 0.57 

 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเก่ียวกับ คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธน

เหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าการเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ  

และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

 

ท่ี 

 

คุณภาพงานวิชาการ 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนเหนือ 

(n = 134) 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนใต้ 

(n = 102) 
t 

!" S.D. !" S.D. 

1 การวางแผนงานวิชาการ 3.70 0.46 4.06 0.75 1.259 

2 การบริหารจัดการหลักสูตรระดับ

สถานศึกษา 
3.90 0.32 3.96 0.67 1.930 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ท่ี คุณภาพงานวิชาการ 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนเหนือ 

(n = 134) 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนใต้ 

(n = 102) 

t 

!" S.D. !" S.D.  

3 การบริหารการจัดการเรียนรู้ 3.86 0.40 4.19 0.61 1.732 

4 
การนิเทศงานวิชาการภายใน

โรงเรียน 
3.92 0.43 3.95 0.51 1.483 

5 การวัดผลประเมินผลการเรียน 3.87 0.45 4.20 0.84 1.830 

6 
การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
3.80 0.47 4.12 0.50 1.844 

7 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
4.03 0.63 4.25 0.61 1.887 

8 

การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 

4.01 0.66 4.24 0.61 1.124 

9 การประกันคุณภาพการศึกษา 4.13 0.62 4.29 0.58 1.262 

รวม 4.02 0.54 4.23 0.57 1.760 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ผลการวิจัย  

1. คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และต่ำสุดคือ 

ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 

 2. คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าสูงสุดคือด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และต่ำสุดคือ  

ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  

3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเก่ียวกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธน

เหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 

1. คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม

และรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธน

เหนือประกอบด้วย การวางแผนการบริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การบริหาร

จัดการเรียนรู้ การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน การวัดผลประเมินผลการเรียน การพัฒนาส่ือนวัตกรรม 

เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกาสรเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ (สำนักการศึกษา, 2554: 32-33) เป็นท่ี

ยอมรับของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมาก จึงทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประสาน

สัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยดี งานแต่ละด้านจึงประสบความสำเร็จ 

โดยเฉพาะด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ประวิทย์ ม่ันปาน (2560: 26) ได้ทำการวิจัยเร่ือง บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนเอกชน จังหวัด

สุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐณิชา เทียมอุทัย

(2559: 217) ได้ทำการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีนภา ฉิมเฉย (2559: 109) ได้ทำการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผู้บริหารท่ี

ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อรชนก รวมสันเทียะ (2558: 256) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการโดยใช้หลัก 

ธรรมาภิบาล ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจับพบว่า การบริหารงานวิชาการโดย

ใช้หลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ัง 3 ขนาด และสอดคล้องกับงานวิจัย กุลฑรี พิกุลแกม

(2551) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ผู้เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก 

2. คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 

โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด

กรุงเทพมหานคร  มีคุณภาพการบริหารงานวิชาการ การวางแผนการบริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจักการเรียนรู้ การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน การวัดผลประเมินผล

การเรียน การพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา การให้ชุมชนมี
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ส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  

(สำนักการศึกษา, 2554: 32-33) เป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนในกลุ่มมาก จึงทำให้การ

ดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยดี งานแต่ละด้าน

จึงประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของคาวี เจริญจิตต์ (2557) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร อินผง 

(2554) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตยานนาวา สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ 

(2555) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ี

เป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ

ตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่

ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของหทัย ศิริพิน (2558) ได้ทำการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธ์ิ) ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธ์ิ) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ ปะนามะเก (2558) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาแนวทางการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเก่ียวกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธน

เหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน

การวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า การเปรียบเทียบเก่ียวกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ 

และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม 

กรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน  

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นท่ี

ยอมรับของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนมากไม่แตกต่างกัน จึงทำให้การดำเนินงาน การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยดี งานแต่ละด้านประสบความสำเร็จ

โดยเฉพาะด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นท่ี
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ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นิลวรรณ วัฒนา (2556) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จำแนกตาม

ประสบการณ์การทำงาน และท่ีต้ังโรงเรียน พบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือจำแนกตามสถานภาพและรูปแบบการจัดช้ันเรียน พบว่า มีสภาพ

ปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ กฤษดี

(2556) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูไม่ครบช้ันสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี

ครูไม่ครบช้ัน จำนวน 3 ด้าน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก 2) ผลการเปรียบเทียบบริหารวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูไม่ครบช้ัน ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ และอายุต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของวิมล เดชะ (2558) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจำ

ตำบล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล โดยภาพและรายด้าน

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลท่ีมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดีประจำตำบล โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอทิตยา วงศ์ศา (2558) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแม่คะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง 

พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ในระดับมาก และจำแนกตามขนาด

ของสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ในระดับ

มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร ยอดจักร์ (2555) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎ์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎ์ธานี 
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เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำแนกตามตำแหน่งของครูผู้สอนซ่ึง

ครูผู้สอนท่ีมีตำแหน่งต่างกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน วิเคราะห์

เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำแนกตามประเภทของโรงเรียน ครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนต่างกัน มีการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ   

มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ควรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านการผลิตส่ือ นวัตกรรม  

และเทคโนโลยี เพ่ือนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2. ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้  มีค่าเฉล่ียต่ำสุด  

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมหรือโครงการด้านวิชาการต่าง ๆ ทางการศึกษาโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนได้

ปฏิบัติงานร่วมกันจะได้เข้าใจและรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน เพ่ือจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงแก่ผู้เรียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนของภาคเอกชน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   

2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาด

ใหญ่ของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา และ 2) เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัด

สงขลา จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน ประชากรท่ีศึกษาเป็น 

ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ท่ีมารับบริการในภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2562 จำนวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่าขนาดอิทธิพล (Effective Size 

Value หรือ E.S.) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

ใน 4 งาน โดยรวมปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการ 

และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน และ 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า สภาพ

การบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง

นักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: ศูนย์การศึกษาพิเศษ, การศึกษาพิเศษ, นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) examine the administration of Special 

Education Center of Educational Service Area 3 in Songkla Province in 4 aspects the 

personnel and management, buildings, environment and safety, academic affairs and 

activities as determined in the curriculum and participation and support of the community 

and 2) to make a comparison of the parents’ opinion towards the administration of 

Special Education Center of Educational Service Area 3 in Songkla Province as classified by 

gender, educational level and monthly income. The population studied were 80 parents 

of the students in Special Education Center of Educational Service Area 3 in Songkla 

Province. The instrument used for collecting the data was a questionnaire. The statistics 

used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation and E.S. 

(Effective Size Value). 

The research findings were as follows:  1) According to the parents’ opinion, the 

administration of Special Education Center of Educational Service Area 3 in Songkla 

Province in 4 aspects was overall performed at highest level.  The mean scores listed in 

order from the highest to the lowest included academic affairs and activities as 

determined in the curriculum, personnel and management, buildings, environment and 

safety and participation and support of the community and  2) According to the 

comparison results, as classified by the parents’ gender, educational level and monthly 

salary, it was found that their opinion towards the administration of Special Education 

Center of Educational Service Area 3 in Songkla Province was overall not different. 

 

Keywords:  Special Education Center, Special Education, Special Students 

 

บทนำ 

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) พบว่า มีประชากร

ท่ัวโลกคิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย และเกือบร้อยละ 85 ของจำนวนเด็กท่ัวโลก

ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นเด็กท่ียู่ในประเทศท่ีกำลังพัฒนา (UNESCO, 

2009) ในปี ค.ศ. 2013 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จัดประชุมโลกหรือ World Conferenceว่าด้วย

เร่ืองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (special children) ท่ีเมือง ซาลามังคา (Salamanca) ในประเทศสเปน 

มติในท่ีประชุมเห็นพ้องต้องกันเก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
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ร่างกายด้วยเหตุผลท่ีว่า “เด็กทุกคนมีคุณลักษณะ ความสนใจ ความสามารถและความต้องการท่ีจะเรียนรู้

แตกต่างกัน” เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษย่อมปรารถนาท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีสนองความต้องการ 

ของพวกเขา การจัดการศึกษาพิเศษ (special education)ให้ความสำคัญกับแนวคิดท่ีว่า “เด็กและเยาวชน

ทุกคน ไม่ว่าจะมีคุณลักษณะ ภูมิหลังทางสังคม (social background) และวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน

อย่างไร ควรได้รับการโอกาสในการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทุกประเภท” (United Nations, 2015) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 10 วรรคสอง กำหนด

ว่า “การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  

การส่ือสาร และการเรียนรู้หรือร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลท่ีไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้หรือไม่มี

ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำ

โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบ 

วิธีการ และการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนท่ีมีเด็กบกพร่องทางร่างกายกับเด็กท่ัวไป 

มีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 300 โรงเรียนกระจายครอบคลุมทุกจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้ขยายผล

เป็นจำนวน 2,000 โรงเรียน ครอบคลุมทุกอำเภอท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย

ทุกคนท่ีประสงค์จะเรียน ได้มีการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนแก่นนำจัดการเรียนร่วม

ท่ัวประเทศและศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (บุญเกิด วิเศษรินทอง, 2552: 145) 

เม่ือวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ

ศิลป์ได้ให้นโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ (ออนไลน์, 2561: 1-3) ว่า “การดูแลเด็กและผู้ด้อยโอกาสถือเป็น

ปัจจัยหน่ึงท่ีประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกใช้วัดถึงความเจริญของประเทศน้ัน ๆ ว่าให้ความสำคัญและมีระบบดูแล

ทรัพยากรมนุษย์ดีเพียงใด ในส่วนของประเทศไทยเช่ือว่าในเร่ืองของการดูแลเด็กพิเศษไม่ได้แพ้ชาติใด ๆ 

และแม้จะยังปัญหาบางจุด และมีงบประมาณน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ ก็ย่ิงต้องจัดระบบบริหารจัดการ

งบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” ในส่วนนโยบายการศึกษา จะไม่ดูแลเด็กพิเศษกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึงแต่จะกำหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการเร่ิมต้นระบบการจัดการศึกษาพิเศษใหม่จากพ้ืนฐานท่ีมีอยู่

จริงและส่ิงท่ีดำเนินการไว้แล้ว โดยให้ดำเนินการใน 2 เร่ืองคือ 1) การบริหารจัดการงบประมาณ ให้

ดำเนินการ ตามรูปแบบการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร (คูปองครู) เพ่ือกระจายงบประมาณ

สำหรับการจัดการศึกษาพิเศษลงไปถึงเด็กและสถานศึกษาโดยแท้จริงโดยให้ฝ่ายปฏิบัติในพ้ืนท่ีเสนอ

แผนงานโครงการข้ึนมายังส่วนกลางท่ีจะทำให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามความ

ต้องการมากท่ีสุดและ 2) การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารท้ังระดับผู้อำนวยการสำนักและผู้บริหาร

สถานศึกษาเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ ควรมีการจัดระบบการเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เพ่ือให้ได้ผู้ท่ีมีความชำนาญ
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งานเฉพาะทางการศึกษาพิเศษ มีประสบการณ์และความผูกพันในงานท่ีจะทำ จึงจะสามารถผลักดันงาน 

ไปข้างหน้าได้ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ได้จัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษ เป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีบทบาทหน้าท่ีจัด

การศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม และเตรียมความพร้อมของนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางร่างกาย ได้แก่ การวางแผน กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย

การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและนำนโยบายระดับชาติไปสู่การปฏิบัติ  

ส่งเสริมและประสานงานการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้แก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

ร่างกายและแผนบริการเฉพาะครอบครัว และดำเนินการประสานงานขอรับส่ิงอำนวยความสะดวก  

ส่ือบริการ และความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ในรูปแบบคูปองการศึกษา (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา, 

2560) การบริหารงานภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา มีขอบข่ายภารกิจการบริหารและ

การจัดการตามโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษในภารกิจ 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากร

และการบริหารจัดการ หมายถึง การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาใน

การสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบัติงานในการศึกษาและพัฒนาสำหรับเด็กท่ี

มีความบกพร่องทางร่างกายและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 2) ด้านอาคาร

สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง การจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ

โดยรวมไม่ว่าจะเป็นสภาพภายในหรือภายนอกท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บต่อเด็ก ตลอดจนการ

กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัย มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 3) ด้านวิชาการ

และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การดำเนินงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางร่างกาย การจัดส่ือการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และการส่งเสริมทักษะต่างๆเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของนักเรียน และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วม

และการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ เขตบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา เช่น การประชุมช้ีแจงให้ประชาชนในเขตบริการทราบถึงประโยชน์และความจำเป็นของการ

ดำเนินงาน การจัดกิจกรรมประชา สัมพันธ์ การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจน

ติดตามประเมินผลรวมถึงการเข้ามาส่วนร่วมจากชุมชน หรือประชาคมในเขตบริการของศูนย์ฯ 

โรงเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2543 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) และมีการสรุปผลงานตาม

แนวทางของการปฏิบัติงานประจำปีและมีการรายงานการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปีการศึกษา แต่จาก

การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ พบว่า แม้ศูนย์ฯจะมีภารงานเพ่ิมข้ึนแต่จำนวนเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางร่างกายท่ีเข้ามารับบริการในศูนย์ฯมีจำนวนลดน้อยลง (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา, 2560) อาจเป็นไปได้ว่า ศูนย์ ฯ จำเป็นต้องมีการศึกษา และวิเคราะห์การบริหารงานของ

ศูนย์ฯ ท้ังน้ีเพ่ือนำทรัพยากรท้ังท่ีเป็นบุคคล เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงแวดล้อมและปัจจัยอ่ืน ๆ มาประสาน
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เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

ร่างกายและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน ผู้วิจัยซ่ึงเป็น

ครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารงาน 

ของศูนย์ฯในงาน 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ด้านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม

และความปลอดภัย 3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมและการ

สนับสนุนจากชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือประเมินสภาพการดำเนินงาน 

ของศูนย์ฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์ฯให้บรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าวต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 

จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากร ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรท้ังหมด ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ท่ีมารับบริการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 

80 คน  

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษา

พิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา โดยอาศัยแนวคิดจากการวิจัยของ Mattos-Massey, A. (2005) 

เ ร่ื อ ง  “Curriculum and Assessment for Students with Moderate and Severe Disabilities” และ

การศึกษากลุ่มงานศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เร่ือง  

"แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ” แบบสอบถามน้ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วยคำถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพจริงในการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

2) ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
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3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

4) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 
 

3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็น

แนวทางในการกำหนดรายงการประเมินการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัด

สงขลาในแต่ละด้านท้ัง 4 ด้าน และศึกษารูปแบบของการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และรายละเอียดของเคร่ืองมือจากงานวิจัยต่าง ๆ 

2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของโครงสร้าง ความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) 

และการใช้ภาษาเพ่ือนำมาแก้ไข การใช้สำนวนภาษาตลอดจนสาระสำคัญของเน้ือหาให้สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายและนิยามคำศัพท์ ก่อนนำไปใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย 

3. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์แล้วส่งให้

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

ข้อคำถามกับจุดมุ่งหมายท่ีต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC) ความครอบคลุมของข้อ

คำถามและความชัดเจนของภาษา ค่าดัชนี IOC ท่ีได้เป็นค่าเฉล่ียท่ีได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิโดย

ค่า IOC มี 3 ระดับ คือ คะแนน 1 (สอดคล้อง) คะแนน 0 (ไม่แน่ใจ) และคะแนน -1 (ไม่สอดคล้อง) ถ้าค่า 

IOC เท่ากับ 1 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าสอดคล้อง ค่า IOC เท่ากับ -1 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีความเห็นว่าไม่มีความสอดคล้อง และถ้า IOC มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าไม่แน่ใจ 

พบว่าคุณภาพด้านความตรงเชิงเน้ือหาของข้อคำถามในแบบสอบถามของการวิจัยน้ีมีค่าระหว่าง 0.60-1.00 

4. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (tryout) กับผู้ปกครองนักเรียนท่ี ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยซ่ึงได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร จำนวน 

30 คน แล้วนำแบบสอบถามท้ังหมด 30 ฉบับไปหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ัน

เท่ากับค่าระหว่าง 0.893 

5. จัดพิมพ์แบบสอบถามของการวิจัยเพ่ือนำไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองนักเรียนของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ต่อไป 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

4.1 ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา

พิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียน 

4.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเม่ือผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน 
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4.3 ผู้วิจัยได้กำหนดวันรับคืนแบบสอบถามแต่ละฉบับไว้ในแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมือ

จากผู้ปกครองนำมาส่งให้ผู้วิจัยตามท่ีกำหนด ได้แบบสอบถามคืน มา 80 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

5.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามนำมาคำนวณค่าร้อยละ (percentage) 

5.2 ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา นำมา

หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5.3 การทดสอบสมมติฐานสภาพจริงในการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 

3 จังหวัดสงขลา โดยใช้ค่าขนาดอิทธิพล (Effective Size Value) ตามแนวคิดทฤษฏีของเฮดจ์และโอลคิน  

(Hedges & Olkin, 1985; อ้างถึงในนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 187-191) 

สูตรสำหรับการคำนวณค่าขนาดอิทธิพล (Effective Size) มีดังน้ี 

                     E.S.    =    μ1  - μ2 

                                    σ1 + σ2 

                                              2                      

               เม่ือ  E.S. แทน   ค่าขนาดอิทธิพล (ความแตกต่างของผลการวิจัย) 

μ1     แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร 1 

                              μ2     แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร 2 

                             σ1      แทน   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 1                            

                             σ2       แทน   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 2 

ถ้าค่า E.S. มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ถือว่า ค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

เฮดจ์และโอลคิน ( Hedges & Olkin,1985) ได้กำหนดค่า E.S. หรือค่าขนาดอิทธิพล ดังน้ี  

E.S. = .20 แปลว่า ปริมาณความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มเป็น .20 เท่าของค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ถือว่าค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มแตกต่างกันน้อย 

E.S. = .50 แปลว่า ปริมาณความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มเป็น .50 เท่าของค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ถือว่าค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มแตกต่างกันปานกลาง 

E.S. = .80 แปลว่า ปริมาณความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มเป็น .80 เท่าของค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ถือว่าค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มแตกต่างกันมาก 

 

ผลการวิจัย 

1. สภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาใน 4 งาน 

โดยรวมและรายด้านปฏิบัติในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการและ
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กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 
 

การบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 

N = 80 
ระดับ อันดับ 

μ σ 

1. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4.27 0.73 มาก 1 

2. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 3.76 0.71 มาก 2 

3. ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 3.73 0.67 มาก 3 

4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 3.63 0.66 มาก 4 

รวม 4.81 0.69 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า สภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

ใน 4 งาน โดยรวมปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน  

โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการ

บริหารจัดการ ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 

2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า สภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 3 จังหวัดสงขลาจำแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน 
 

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงาน

ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา 

เพศของ

ผู้ปกครอง 

ระดับ

การศึกษา 
รายได้/เดือน 

ค่า E. S. ค่า E. S. ค่า E. S. 

1. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร .16 .52 .15 

2. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ .14 .57 .17 

3. ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 133 .21 .17 

4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน .03 .32 .02 
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จากตารางท่ี 2 เม่ือจำแนกตามเพศ และรายได้ต่อเดือน พบว่าความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการ

บริหารบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกันในด้านวิชาการ

และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน แต่เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองท่ี

มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ แตกต่างกันในด้าน

วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรและด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ส่วนความคิดเห็นต่อด้าน

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชนไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยมี

ประเด็นท่ีนำมาอภิปราย ดังน้ี 

1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา มีการปฏิบัติในระดับมาก ท้ังน้ีเป็นเพราะว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา  

เป็นสถาบันการศึกษาหน่ึงท่ีมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาและภารกิจในการจัดการเรียนการสอน

เหมือนกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับหลักการจัดต้ังหน่วยบริหารของศูนย์การศึกษาพิเศษ

ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559: 6) ท่ีว่าศูนย์

การศึกษาพิเศษ คือสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการในลักษณะ

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม ฟ้ืนฟู และเตรียมความพร้อม จัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ 

ครู บุคลากร และชุมชนรวมท้ังการจัดเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือ 

อ่ืนใดทางการศึกษา ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกำหนดในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา มีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ ให้เป็นท่ี

ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนท่ีนำบุตรหลานท่ีพิการมารับบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ดีข้ึน ตามท่ีกำหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธราช 2545 

หมวดท่ี 2 เร่ืองสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน

ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 

การส่ือสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มี

ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุจิตรพร สีฝ้ัน (2550: 67) ซ่ึงได้ศึกษา การพัฒนาแบบการให้บริหารในระยะ

เช่ือมต่อเฉพาะบุคคลสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจากระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเข้าสู่

ระบบโรงเรียน และพบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษทำหน้าท่ีบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ ทำหน้าท่ีนำ

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และดูแลงานวิชาการการศึกษาพิเศษ ส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทำ
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หน้าท่ีให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการและครอบครัวและเตรียมความพร้อมแก่คนพิการ

รวมท้ังการดำเนินการคัดแยก ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและส่งต่อคนพิการไปยังสถานศึกษา การบริหารจัดการใน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการและครอบครัว และเตรียม

ความพร้อมแก่เด็กพิการวัยก่อนเข้าเรียนหรือผู้พิการภายหลังก่อนส่งกลับไปเรียนร่วม โดยศูนย์การศึกษา

ระดับจังหวัดและระดับเขตการศึกษา ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน จะขอนำมาอภิปราย ดังน้ี 

1.1 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพ

การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

ว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลาเล็งเห็น

ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการและการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ในแง่ท่ีว่าการจัดการศึกษาสำหรับ

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ การส่ือสารและการเรียนรู้โดยผู้รับบริการ

ของศูนย์ฯต้องได้รับการศึกษา ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เน่ืองจากผู้พิการเป็นผู้ท่ีมีความ

บกพร่องหรือมีความอ่อนด้อยในบางด้าน จึงมีความต้องการจำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

เพ่ือให้เกิดผลในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของสุรัญจิต วรรณนวล (2549: 65) ท่ีศึกษาการดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็ก

พิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประวัติ จากหลักฐาน  

และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ด้านการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็กพิการ ด้านการจัดทำแผนการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) และด้านการให้บริการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมตามแผนท่ีกำหนดอยู่ใน

ระดับมาก 

1.2 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพการ

ดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ว่ามีการ

ปฏิบัติในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะว่าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญต่อการ

จัดสรรบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเน่ืองจาก  ครูการศึกษาพิเศษน้ันจะต้อง

เป็นผู้ท่ีศึกษาในด้านการศึกษาพิเศษมาโดยตรง เพราะจำเป็นจะต้องเข้าใจสภาพของภาวะความบกพร่อง

ของนักเรียน เพ่ือให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทำให้

ครูการศึกษาพิเศษน้ันต้องมีความรู้ในด้านวิชาการเก่ียวกับวิชาการเรียนรู้ต่าง ๆ และในขณะเดียวกันก็ต้อง

สามารถประยุกต์เน้ือหาวิชาเหล่าน้ันให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเร่ืองรู้และเข้าใจได้อีกด้วย 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของประวีณา โภควนิช (2559: 99) ซ่ึงพบว่าเน่ืองจากครูการศึกษาพิเศษมีบทบาท

สำคัญอย่างย่ิงท้ังในการปฏิบัติหน้าท่ีสอน จัดการศึกษา นิเทศ หรือหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน สถานศึกษาเรียนรวมระดับประถมศึกษาจังหวัด

ปทุมธานีมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูด้านคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและพัฒนาความรู้

ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษในระดับมากท่ีสุด 
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1.3 ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพ

การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ว่ามี

การปฏิบัติโดยรวมและรายข้อในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะว่าสภาพแวดล้อมท่ีทำให้เด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษเรียนรู้ได้ดี คือ สภาพแวดล้อมท่ีมีระเบียบ มีความแน่นอน ปลอดภัย คาดเดาได้ว่า จะเกิด

อะไรข้ึน จะช่วยให้เด็กรับรู้และประมวลข้อมูลท่ีครูสอนได้ดีและเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ ดังน้ี สภาพอาคารในศูนย์การศึกษาพิเศษมีความแข็งแรง  ม่ันคง

และ ปลอดภัย. สภาพอาคารในศูนย์การศึกษาพิเศษมีความแข็งแรง  ม่ันคงและ ปลอดภัย  มีการจัดแหล่ง

เรียนรู้ภายในบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างพอเพียง และ  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีพ้ืนท่ีเพียงพอสำหรับทำ

กิจกรรมต่าง ๆ ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของอาพร ตรีสูน (2560: 21-25) ท่ีพบว่าสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ สถานศึกษาเรียนรวมหรือศูนย์การศึกษาพิเศษควรจัดให้นักเรียนท่ีพิการหรือท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้อยู่ในภาพแวดล้อมท่ีมีข้อจำกัดน้อยท่ีสุดซ่ึงการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและ

ภายในอาคารเรียนต้องมีการกำหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน เช่น ห้องท่ีเงียบไม่มีเสียงรบกวนเช่นเสียง

โทรทัศน์ วิทยุและไม่มีผู้คนเดินผ่านไปมา ท่ีสำคัญคืออย่าน่ังฝึกเด็กใกล้ประตูเพราะเด็กจะวอกแวกได้ง่าย 

เลือกห้องท่ีสบายกว้างพอไม่แออัด มีเก้าอ้ีและโต๊ะท่ีน่ังสบาย และมีขนาดพอเหมาะกับตัวเด็ก ควรจัด

อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นท่ี เช่น จัดของเล่นไว้ในล้ินชักหน่ึง กระดาษ ดินสอสีไว้ในอีกล้ินชักหน่ึงเพ่ือเด็กจะได้

ไม่สับสนและจะได้หัดหยิบของต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ดังน้ัน ระเบียบและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม

เป็นส่ิงสำคัญเพราะจะช่วยให้เด็กพิเศษจัดการกับตัวเองได้ง่ายข้ึน และ ตอบสนองต่อโลกรอบตัวได้ดีข้ึน เด็ก

จะเข้าใจโลกท่ีสับสนยุ่งเหยิงได้ไม่ยากเกินไป เด็กจะกล้าออกมาสัมผัสกับส่ิงรอบตัวและผู้คนมากข้ึน 

1.4 ด้านการมี ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  โดยรวมปฏิบั ติในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากผู้ปกครองมีบทบาท

สำคัญท่ีสุด ในการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็มท่ีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอ

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็ก และเตรียมความพร้อมของเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ เช่น เด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ การมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นสำคัญในการให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(2556) นอกจากน้ีเน่ืองจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จำเป็นต้องใช้งบประมาณ

เพ่ือการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด แต่งบประมาณท่ีได้รับจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่เพียงพอ ศูนย์ ฯ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้าน

ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาศูนย์ฯ เช่น การปรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ การจัดหาอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน

เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของเด็กท่ีเรียนอยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ สอดคล้องกับข้อบัญญัติตาม

พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ท่ีเน้นแนวคิดการมีส่วนร่วม

ของครอบครัวในการร่วมจัดการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ สามารถเป็นผู้จัดการศึกษาได้ สาหรับการจัด

การศึกษาสาหรับคนพิการก็เช่นกัน ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีบทบาทในการทางานแบบมีส่วนร่วม  
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ท้ังลักษณะผู้ส่งเสริมการเรียนรู้และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และลักษณะผู้จัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมในเชิง

การบริหาร การจัดการศึกษา การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (Partnership Model) กับศูนย์การศึกษาพิเศษ 

2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 

จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง พบว่า เม่ือจำแนกตามเพศ และรายได้

ต่อเดือน พบว่าความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 

3 จังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกันในด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหาร

จัดการ ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน แต่เม่ือ

จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ แตกต่างกันในด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรและด้านบุคลากรและการ

บริหารจัดการ ส่วนความคิดเห็นต่อด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชน

ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้ปกครองทุกคนท่ีพาบุตรหลานมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ต่างมีความคิดเห็นท่ีตรงกันคือความคาดหวังท่ีจะได้รับบริการท่ีดีใน 

ทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ คาดหวังให้ครูจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บุตรหลานของตนมีความรู้ความสามารถมาก

ข้ึนท้ังน้ีเน่ืองจากผู้ปกครองทุกคนท่ีพาบุตรหลานมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา ต่างมีความคิดเห็นท่ีตรงกันคือความคาดหวังท่ีจะได้รับบริการท่ีดีในทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ 

คาดหวังให้ครูจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บุตรหลานของตนมีความรู้ความสามารถมากข้ึน ถึงแม้ว่า

ผู้ปกครองจะมีวุฒิการศึกษาต่างกันแต่ผู้ปกครองทุกท่านก็ให้ความไว้วางใจและยอมรับในการบริหารงาน

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาผู้ปกครอง

เช่ือถือในตัวครูว่าเป็นบุคคลสำคัญท่ีมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนาบุตรหลานของพวก

เขารวมท้ังยังเป็นผู้มีความรักเมตตาศิษย์ปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีท่ีสุดเพ่ือหวังให้ศิษย์มี

ศักยภาพท่ีดีข้ึน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการสำหรับผู้ปกครองท่ีมารับบริการภายใน

ศูนย์การศึกษาพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559) ท่ีว่า “ครอบครัว สมาชิกใน

ครอบครัวเป็นบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดและครอบครัวเป็นผู้ท่ีเข้าใจเด็กมากท่ีสุด ครอบครัวจึงเป็นหัวใจสำคัญใน

การพัฒนาเด็ก ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญท่ีสุดในการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็มท่ีและ

เต็มความสามารถขณะอยู่ท่ีบ้าน เม่ือเด็กถึงวัยท่ีควรได้รับการบริการทางการศึกษา ผู้ปกครองควรได้ทราบ

ถึงสิทธิต่าง ๆ กระบวนการ และวิธีการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ในการเข้ารับบริการ” 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำไปปฏิบัติ 

จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ในด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย แม้ว่าจะมีค่าเฉล่ียในระดับมาก

แต่ยังน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาควรให้ความสำคัญใน
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การจัดสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวสมาชิกในศูนย์การศึกษาพิเศษและผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังมีชีวิตและไม่มีชีวิต

ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมทำให้เกิดทัศนคติหรือความรู้สึกต่อศูนย์การศึกษาพิเศษในทางท่ีดีเพ่ือสร้าง

บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนซ่ึงเป็นผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองนักเรียน 

และชุมชน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจัยในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา ให้ความสำคัญการพัฒนาตนเองในระดับท่ีน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษา

เก่ียวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูการศึกษาพิเศษ หรือ การนิเทศภายในท่ีมีผลต่อการ

พัฒนาศักยภาพการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนและแนว

ทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงาน (Plan-P) ด้านการปฏิบัติตาม

แผนงาน (Do-D) ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) และด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข 

(Action-A) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติการสอนในสหวิทยศึกษาลำพญา จำนวน 113 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ

แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน 

สหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน (Plan–P) ด้านการ

ปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) และด้านการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน (Check-C)  2) แนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา วางแผนและ

กำหนดทางเลือกของการนิเทศในสอดคล้องกับความต้องการ ปฏิบัติการนิเทศการสอนของครูตามแผนงาน

อย่างสม่ำเสมอ ประเมินผลและติดตามครูเก่ียวกับการนำข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน 
 

คำสำคัญ: การนิเทศการสอน, ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to examine the teachers’ opinion towards the 

instructional supervision performed by the administrators of the schools in Sahawittaya 

Suksa Lampaya under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 and to 

propose guidelines for developing the instructional supervision performed by the 

administrators of the schools in Sahawittaya Suksa Lampaya under the Saraburi Primary 

Educational Service Area Office 2 in 4 aspects including Plan-P, Do-D, Check-C and Action-

A. The population studied were comprised of 113 school teachers in Sahawittaya Suksa 

Lampaya under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. The research 

instrument was a 5-point rating scale questionnaire and open-ended questions.  The 

statistics used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean and 

standard deviation. 

The research findings were as follows: 1) according to the teachers’ opinion, the 

instructional supervision was performed by the administrators of the schools in 

Sahawittaya Suksa Lampaya under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 

at high level in whole and in part.  The listed mean scores in order from the highest to 

the lowest were Plan-P, Do-Do, Action-A and Check-C and 2) the proposed guidelines for 

developing the instructional supervision performed by the administrators of the schools in 

Sahawittaya Suksa Lampaya under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 

included planning and determining the schools’ alternatives of instructional supervision 

corresponding to teachers’ needs, constantly organizing  teachers’ instructional 

supervision as planned, evaluating and monitoring teachers’ applying suggestions and 

advices obtained from instructional supervision to teaching and learning improvement and 

development. 
 

Keywords: Instructional Supervision, School Administrators 

 

บทนำ 

มนุษย์ท่ีเกิดมาทุกคนมีความจำเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ ต้องศึกษา เพราะการศึกษาหาความรู้จะช่วยให้

มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมโดยส่วนรวม ดังน้ันการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  

และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
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ให้มีความก้าวหน้าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมทุก ๆ ด้าน และสามารถเก้ือกูลการพัฒนาประเทศได้

อย่างเหมาะสม และบุญเล้ียง ชะวาลิสันต์ (2543: 1) ได้กล่าวไว้อีกว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยแบ่ง

ออกเป็นหลายระดับและหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาได้รับผิดชอบการจัดการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดกระจายอยู่ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาท่ีรัฐจัดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถข้ัน

พ้ืนฐานในการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และสามารถดำรงตน

เป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซ่ึงรัฐได้กำหนดนโยบายไว้ว่า  

รัฐพึงจัดการศึกษาภาคบังคับให้ท่ัวถึงบริบูรณ์ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รับผิดชอบโดยตรง ในการจัดการควบคุมและกำกับท้ังในการศึกษาท้ัง 4 ช่วงช้ัน คือ ช่วงช้ันท่ี 1 และช่วงช้ัน

ท่ี 2 เป็นการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และช่วงช้ันท่ี 3 และ 4 เป็นการจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานระดับรองลงมาท่ีคอยกำกับดูแลสถานศึกษาท่ีอยู่

ในสังกัดเพ่ือให้สถานศึกษาปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุ

ตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรท้ังด้านคุณภาพชีวิตท่ีพึงประสงค์ ด้านผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสุขภาพอนามัยท่ีดี โดยมีปัจจัยหลายอย่างท่ีเป็นส่ิงท่ี

ส่งเสริมและสนับสนุน และปัจจัยท่ีสำคัญอย่างหน่ึงท่ีทำให้การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประสบความสำเร็จ 

คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546: 32) ดังน้ัน

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสนใจ และตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ รู้จักปรับปรุงตนเองให้รู้และ

เข้าใจในงานนิเทศการสอน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนเป็นส่วนหน่ึงของการนิเทศ

การศึกษาและเป็นวิธีท่ีช่วยให้ครูพัฒนาการสอนได้ การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยเหลือแนะนำครูหรือ

ผู้เก่ียวข้องให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีข้ึน และทำให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพดังท่ี สุวรรณ 

บุญทศ (2541: 2) กล่าวไว้ว่ากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ มี 3 ประการ ได้แก่ กระบวนการบริหาร 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ในกระบวนการดังกล่าว กระบวนการ

นิเทศการศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีมีความสำคัญย่ิง เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการบริหาร ช่วย

ให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ให้

ความสำคัญต่อกระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนดำเนินการ

พัฒนากระบวนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

การนิเทศการสอนเพ่ือมุ่งปรับปรุงและพัฒนาการสอนในโรงเรียน ดังท่ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 

(2546: 28) กล่าวไว้ว่า การนิเทศการสอนโดยมุ่งท่ีพฤติกรรมของครูท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะงานของการนิเทศการสอน จะมีงานพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเลือกสรร

บุคลากร การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก การจัดการวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมประจำการ การปฐมนิเทศ 
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การบริการพิเศษ งานสัมพันธ์กับชุมชน และงานประเมินผล โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

และคุณภาพของนักเรียน หลักการนิเทศท่ีควรยึดถือ คือ หลักแห่งการส่งเสริมความเจริญงอกงามให้ครูและ

นักเรียน หลักการจัดอย่างเป็นประชาธิปไตย หลักการสร้างสรรค์ หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักการ

สร้างขวัญและกำลังใจ หลักการปรับปรุงการเรียนการสอน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

กับหน่วยงานอ่ืน สอดคล้องกับ สุรพงษ์ ศรีรักธรรม (2541: 2) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนา

ครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากครูผู้สอนในโรงเรียนแต่

ละแห่งมีความแตกต่างกันท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพ ความต้องการ  

และความรับผิดชอบ ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทเป็นผู้นิเทศ เพ่ือกระตุ้นช่วยเหลือให้ครู

สามารถปฏิบัติภารกิจการสอนให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน สามารถ

ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีพึงประสงค์ในทุก ๆ ด้าน เต็มตามวัยและเต็มตามศักยภาพ โดยขณะเดียวกันก็มี

ความจำเป็นต้องสนับสนุนครูให้ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ โดยการเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูให้สามารถปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนให้ดีย่ิงข้ึนอยู่เสมอ การนิเทศการสอนจึงเป็นกระบวนการพัฒนาท่ีจะต้องกระทำอย่าง

เป็นระบบและต่อเน่ือง จึงจะสามารถช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการสอนให้ได้ผลดี

ย่ิงข้ึน แต่เดิมการนิเทศการศึกษาเป็นหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารการศึกษา ครูเป็นเพียงผู้รับการ

นิเทศ แต่ในปัจจุบันงานนิเทศการสอนมีความสำคัญมากข้ึน บุคลากรในโรงเรียนต้องช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงข้ึน อันเน่ืองมาจากศึกษานิเทศก์มีจำนวนจำกัดไม่สามารถ

สนองตอบความต้องการทางการนิเทศการสอนของโรงเรียนได้อย่างท่ัวถึง อีกท้ังสภาพปัญหาและความ

ต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จึงเป็นการยากท่ีศึกษานิเทศก์ซ่ึงอยู่ภายนอกจะรู้สภาพปัญหา

และความต้องการท่ีแท้จริงของโรงเรียน และโรงเรียนส่วนใหญ่ในสภาพปัจจุบันบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้

ความสามารถเพียงพอและบางคนยังมีความชำนาญในเฉพาะสาขาอีกด้วยจึงควรใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีให้เกิด

ประโยชน์มากท่ีสุด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 17-19) ดังน้ันพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดไว้ใน หมวด 4 มาตรา 30 ว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ ในปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 คะแนนท่ีสอบได้ค่อนข้างต่ำ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการ

จัดการเรียนการสอนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร สาเหตุน่าจะมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวในบรรดาปัจจัยดังกล่าวท่ีได้กล่าวมาน้ี 

ผู้วิจัยคิดว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวผู้เรียน 

สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน และการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  
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ดังน้ันผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพ่ือนำ

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษานำไปใช้พัฒนาปรับปรุงการนิเทศการ

สอนภายในสถานศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน 

สหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษา 

ลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 คร้ังน้ี ผู้วิจัยได้

ศึกษากรอบแนวคิดของการทำงานตามวงจรเดม่ิง (The Deming Cycle) (Deming, 1986) คือ วงจร

พัฒนาคุณภาพงานเป็นวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพท้ังระบบ ประกอบด้วย คือ 1) การ

วางแผนงาน (Plan–P) 2) การปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) 3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C)  

และ 4) การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ในการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา โดย

กระบวนการนิเทศการสอนแบบ PDCA 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ขอบเขตของเน้ือหา ในการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ความคิดเห็นของครูผูRสอนท่ีมีต4อการนิเทศ

ภายในของผูRบริหารสถานศึกษา ในสหวิทยศึกษา 

ลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

 

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอน

ของผูRบริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษา

ลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 



 
 
132 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 3 September - December 2020 

ผู้วิจัยมุ่งศึกษาใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงาน (Plan-P) 2) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D)  

3) ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) และ 4) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) 

1.2 ขอบเขตของประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติการสอนใน 

สหวิทยศึกษาลำพญาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 113 คน  

จากจำนวน 11 โรงเรียน โดยประชากรท้ังหมดเป็นผู้ให้ข้อมูล 

1.3 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงาน (Plan-P)  2) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน 

(Do-D)  3) ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) และ 4) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข 

(Action-A) 

1.4 เคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัย

คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน เป็นแบบสอบถามตรวจรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูและผู้บริหารท่ีมีต่อการนิเทศการ

สอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

1.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป็นครูท่ีปฏิบัติการสอน จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

จำแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 73.45 เป็นเพศชาย จำนวน 30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.55 จำแนกตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จำนวน 

78 คน คิดเป็นร้อยละ 69.03 และรองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30.97 และจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปีมากท่ีสุด จำนวน  

54 คน คิดเป็นร้อยละ 47.79 รองลงมามีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป จำนวน 32 คน  

คิดเป็นร้อยละ 28.32 และประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี น้อยท่ีสุด จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89

 2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
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แรก ได้แก่ ด้านการวางแผน รองลงมา คือด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) และด้านการพัฒนา/

ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ตามลำดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

(Check–C) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการวิจัย ดังน้ี 

2.1 ด้านการวางแผน (Plan–P) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการ

สอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ข้อ คือ 

โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ข้อท่ี 7 คือสนับสนุนให้มีการจัดหาบุคลากร

ให้เพียงพอตามภารกิจการสอน รองลงมา ได้แก่ ข้อท่ี 2 คือมีการกำหนระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะต้องใช้

เพ่ือการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และข้อท่ี 1 คือการกำหนด

นโยบาย เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดได้แก่ ข้อ

ท่ี 6 เสนอแนะให้มีการจัดทำคู่มือครูหรือแนวทางการใช้หลักสูตร  

2.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ

นิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3 ข้อ คือ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อันดับแรก ได้แก่ข้อท่ี 17 คือการจัดหาทุนการศึกษา 

การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 

รองลงมา ได้แก่ ข้อท่ี 15 สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครู

ทราบ และข้อท่ี 14 คือสนับสนุนให้ครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานร่วมกันเป็นทีม ตามลำดับส่วนข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ ข้อท่ี 20 คือมีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับชุมชน 

2.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครู

ท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน

ระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อันดับแรก ได้แก่ ข้อท่ี 1 คือจัดให้มีแผนปฏิบัติ

การเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู รองลงมา ได้แก่ ข้อท่ี 4 คือเม่ือส้ินภาค

เรียนหรือส้ินปีการศึกษามีการประเมินสรุปการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือนำผลมาพิจารณาแก้ไข 

ปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป รองลงมาได้แก่ข้อท่ี 3 คือจัดให้มีการดำเนินการรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์และสรุปผลการสอนของครูเป็นรายบุคคล และข้อท่ี 2 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติการสอน

ของครูเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ ข้อท่ี 5 คือจัดให้มีการประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

2.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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2 ข้อ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ข้อท่ี 6 คือส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการ

สอนของครูให้ทันต่อเหตุการณ์ และข้อท่ี 7 คือสนับสนุนให้ครูเข้าศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน

สมรรถภาพในการสอนส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดได้แก่ ข้อท่ี 4 คือให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนแก่ครู 

 
อภิปรายผล 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 สนับสนุนให้มีการจัดหาบุคคลากรให้เพียงพอตามภารกิจการสอนและมีการจัดหา

ทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่

นักเรียน รวมท้ังจัดให้มีแผนปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูท้ังน้ี

ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอนของครูให้ทันต่อเหตุการณ์ 

และสนับสนุนให้ครูเข้าศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ กาญจนพันธ์ อักษรสิทธ์ิ (2548: 105) ท่ีศึกษาเร่ือง การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ

สุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดกิจกรรมการนิเทศการสอน

ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายข้อปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 

พิบูลชัย ศรีเข้ม (2553: บทคัดย่อ) ซ่ึงศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

เขตการศึกษา 10 ในภาพรวมและรายข้อมีการนิเทศอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็น

สำคัญท่ีควรนำมาอภิปรายผล ดังน้ี  

1. ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) ครูในสหวิทยศึกษาลำพญา อำเภอมวกเหล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนให้มีการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ

ตามภารกิจการสอน มีการกำหนดระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะต้องใช้เพ่ือการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีต้องการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน 

ผู้ รับผิดชอบงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 54-60) ท่ีกล่าวว่า  

การวางแผนครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิง

ใหม่ ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล

ใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงน้ัน โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 

พรรณี ใจเพ่ิม (2546: 65) ซ่ึงศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร พิจารณารายด้านการวางแผนงาน (Plan–P) 

อยู่ในระดับมาก 
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2. ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ครูในสหวิทยศึกษาลำพญา อำเภอมวกเหล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีการจัดหา

ทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่

นักเรียน สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครูทราบ สนับสนุน

ให้ครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานร่วมกันเป็นทีม กระตุ้นให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ

รับผิดชอบ เสนอแนะให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้คำแนะนำในการจัด

ตารางสอนโดย คำนึงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประชุม พบปะผู้ปกครองและ

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แนะนำให้มีการปรับวัตถุประสงค์การ

เรียนให้สอดคล้องตามความต้องการของท้องถ่ิน ให้คำแนะนำในการใช้ห้องเรียนและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้มีการจัดหา ผลิตหรือพัฒนาส่ือเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการ

สอนตรงตามท่ีหลักสูตรกำหนดและให้มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมนำไปใช้งาน สนับสนุนให้มี

สมาคม ชมรมเพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน และแนะนำบุคลากรในโรงเรียนให้สามารถใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์ อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน  

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545: 43-47) ท่ีกล่าวว่า เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการนำแผนการไป

ปฏิบัติอย่างถูกต้องน้ัน เราจะต้องสร้างความม่ันใจว่าฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติได้รับทราบถึง

ความสำคัญและความจำเป็นในแผนการนั้น ๆ มีการติดต่อสื่อสารไปยังฝ่ายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษาและการอบรมท่ีต้องการเพ่ือการนำแผนการน้ัน ๆ มาปฏิบัติ และมีการ

จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นด้วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549) 

ทำการศึกษาเร่ืองการนำวงจรเดมม่ิงมาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วงจรเดมม่ิงกับการปฏิบัติงาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ครูในสหวิทยศึกษาลำพญา อำเภอ

มวกเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการ

สอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ จัด

ให้มีแผนปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เม่ือส้ินภาคเรียนหรือส้ิน

ปีการศึกษามีการประเมินสรุปการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือนำผลมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการ

ดำเนินงานในระยะต่อไป และจัดให้มีการดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการสอนของครู

เป็นรายบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 129) ซ่ึงกำหนด

หน้าท่ีของผู้บริหารในการนิเทศการสอนไว้ว่าต้องกำกับ ติดตาม และนิเทศการสอน ในเร่ืองจัดหาส่ือการ

เรียนการสอนให้กับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีมุมหนังสือ ห้องสมุดให้เหมาะสมกับ

สภาพโรงเรียน รวมท้ังห้องพิเศษ ส่งเสริมแนะนำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินงานด้านการนิเทศ
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การสอนในโรงเรียน อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านการสอน จัดให้มี

การประเมินผลงานเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง หากผู้บริหารโรงเรียนยึดถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวมาข้างต้นก็ย่อมจะ

ทำให้การนิเทศการสอนประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2557) การใช้วงจร

เดมม่ิง (พีดีซีเอ) ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า การใช้วงจรเดมม่ิง ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

เขต 42 ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

4. ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ครูในสหวิทยศึกษาลำพญา อำเภอมวกเหล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมให้มี

การอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอนของครูให้ทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้ครูเข้า

ศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สายช่อ ทองสุข 

(2546) ท่ีศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ และเปรียบเทียบ 

การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ตามตัวแปรต่อไปน้ีคือ วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน 

การได้รับการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า การสนับสนุนให้ครูเข้าศึกษา หรือฝึกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอน อยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ด้านการวางแผนงาน (Plan-P) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการกำหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานการสอนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ให้มีการกำหนดมาตรฐานด้านการจัดการเรียน

การสอน มีการอำนวยการในการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือความ

ต้องการของท้องถ่ิน เสนอแนะให้มีการจัดทำคู่มือครูหรือแนวทางการใช้หลักสูตร ตลอดจนสนับสนุนให้มี

การคัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถทางการสอนตรงกับความต้องการหรือความขาดแคลน และมอบหมาย

หรือปรับเปล่ียนหน้าท่ีให้ครูปฏิบัติการสอนตรงตามความรู้ความสามารถ 

1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะเสนอแนะแนวการจัด

กิจกรรมการสอนของครูให้สอดคล้องจุดมุ่งหมาย มีการให้คำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับมาตรฐานหรือมาตรการ

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เสนอแนะให้มีการวางแผนการสอนหรือจัดทำบทเรียน

ในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของครูและนักเรียนอย่างพอเพียง  

ให้คำแนะนำและติดตามผลการใช้ส่ือการสอนของครู แนะนำให้มีการสอนซ่อมเสริมตามความเหมาะสม 

เช่นการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

และมีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับชุมชน 
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1.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะจัดให้ 

มีการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง และจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

1.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะนำผลการประเมิน 

มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดส้ินใจเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู จากน้ันนำเสนอผลการ

ประเมินต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ครูผู้สอน ครูประจำช้ัน อาจารย์ท่ีปรึกษา หัวน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนำ

ผลไปใช้ในการพัฒนางานของตน แล้วจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับครูอย่าง

ต่อเน่ือง พร้อมกับให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแก่ครู และสนับสนุนให้

ครูไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือแหล่งอ่ืน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กับโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

2.2 ควรศึกษาเร่ืองปัญหาการปฏิบัติงานการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกกลุ่ม

โรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูในทุกกลุ่มโรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแบบโครงงาน

วิทยาศาสตร์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ี มีต่อการสอนแบบโครงงาน

วิทยาศาสตร์และผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่ายและใช้เคร่ืองมือในการวิจัย

คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 จำนวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองแรงและ

การเคล่ือนท่ี และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  ผู้วิจัยได้

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน ค่าความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย 

ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเช่ือม่ัน ค่าความเท่ียงตรง t-test (Paired Samles t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภายหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

จัดข้ึน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา เป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า เน้ือหาจัดลำดับ

ความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ  

มีการสรุปผลการประเมินให้นักเรียนทราบเป็นระยะและเสนอแนะแก้ไขปรับปรุง นักเรียนมีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเน้ือหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน, แรงและการเคล่ือนท่ี 
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ABSTRACT 

This Objective of this research were to study: 1) developing project-based science 

learning management plans on “Force and Movement” for vocational education 

certificate freshmen of Banglamung Inter-Tech College to be efficient at 80/80 criteria and 

2) investigating vocational education certificate freshmen’s satisfaction towards being 

taught using the developed project-based science learning management plans. By using 

simple random sampling, the researcher selected the study sample who were vocational 

education certificate freshmen studying in the second semester of academic year 2019 at 

Banglamung Inter-Tech College in Banglamung District, Chonburi Province, totaling 30 

persons. The instruments used for collecting the data consisted of 1) 7 sets of project-

based science learning management plans on “Force and Movement” 2) a science 

learning achievement test to evaluate the students’ science knowledge on “Force and 

Movement” and 3) a questionnaire asking about the students’ satisfaction towards being 

taught using the developed project-based science learning management plans. The 

statistics used for analyzing the collected data were mean, standard deviation and t-test. 

The following were the research findings: 1) after being taught using the developed 

project-based science learning management plans, the vocational education certificate 

freshmen of Banglamung Inter-Tech College had a higher level of science learning 

achievement than they did before teaching and learning at the .05 level of significance 

and 2) the students expressed their satisfaction towards being taught using the developed 

project-based science learning management plans at high level in whole and in part. The 

listed mean scores in order included organization of content difficulty suitable for 

students’ ability, periodically having students informed of conclusion concerning 

evaluation of their learning outcomes and suggestions for improvement and clarity of 

subject content. 
 

Keywords: Project-based Science Learning Management, Force and Motion 

 

บทนำ 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญย่ิงในโลกปัจจุบัน และอนาคต วิทยาศาสตร์ช่วยสร้างความคิดท่ีพัฒนา

ให้มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและศึกษาหาความรู้ในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ได้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันน้ีกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ท่ีเป็นสังคมแห่งการค้นคว้าและ
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เรียนรู้ ทำให้ทุกคนจำเป็นท่ีจะต้องคอยศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ เพ่ือท่ีจะมาประยุกต์ใช้กับ

เทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผลและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีมากย่ิงข้ึน เพราะฉะน้ันเราจะ

เห็นได้ว่าในปัจจุบันน้ีได้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใช้ในการอำนวยความ

สะดวกให้กับมนุษย์ โดยท้ังหมดน้ีล้วนมีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์ท่ีผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี การ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสำคัญท่ีจะทำให้เกิดการพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล 

ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะท่ีสำคัญในการค้นคว้าความรู้ มีความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลาย ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างข้ึน รวมถึงการนำความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล มี

คุณธรรม นอกจากน้ันยังช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา 

ตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและย่ังยืน จะเห็นได้ว่า กระบวนการคิดมี

ความสำคัญท่ีส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเป็น การคิดมีความสำคัญ เพราะในโลกท่ีเต็มไปด้วย

ข้อมูลซ่ึงสามารถเข้าถึงตัวทุกคนได้อย่างไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดสถานท่ี ความสามารถในการคิดจะช่วยให้

มนุษย์สามารถเลือกใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดท้ังกับตนเองและสังคม ดังน้ันหาก

บุคคลมีความสามารถในการคิดสามารถจำแนกแยกแยะข้อมูลพิจารณา ไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ อย่างถ่ีถ้วน 

ย่อมจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข (เพ็ญพิศุทธ์ิ ใจสนิท, 2555: 21) 

การจัดการเรียนของครูโดยท่ัวไปมักจะสอนตามหลักสูตร ตามจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์การ

เรียนรู้โดยไม่คำนึงถึงความชอบ ความสนใจ รวมท้ังกลยุทธ์การสอนของครู ก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีทำให้

นักเรียนเบ่ือการเรียน (ผ่องศรี สมยา, 2544: 7) ฉะน้ันการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมี

ความจำเป็นอย่างย่ิง ท่ีต้องเน้นผู้เรียนแต่ละคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข น่ันคือครูผู้สอนมีบทบาท

เป็นผู้กระตุ้นผู้เรียน วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้และการสอน ตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง 

การนำกระบวนการต่าง ๆไปใช้ในการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ศุภศิริ โสมาเกตุ, 2544: 3) 

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้น้ัน จึงจำเป็นท่ี

ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการสอนให้หลากหลายน่าสนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะ

เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือ การสอนให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา เสาะแสวงหาปัญหาท่ียังไม่เกิดข้ึน 

และหาทางแก้ปัญหาเหล่าน้ัน (ขจรศักด์ิ สีเสน, 2544: 15-16) โดยปัญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุง

อินเตอร์-เทค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ เน่ืองวิธีการ

เรียนการสอนท่ีไม่เร้าใจ ไม่มีส่ิงกระตุ้น นักเรียนไม่ได้คิดและแก้ปัญหาโดยตนเอง ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย

และไม่อยากเรียนจนมีผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำตอบในส่ิงท่ี

ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง

หรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ช้ินงานท่ีสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง การเรียนรู้

แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกันได้แก่ กระบวนการกลุ่ม 
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การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด 

เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจ อยากรู้ อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการ

และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เป็น

การเรียนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่ง ความรู้เบ้ืองต้น สามารถสรุปความรู้ได้

ด้วยตนเอง  

จากปัญหาและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา ผู้ศึกษาวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธี

สอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 เพ่ือ

พัฒนาการสอน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตร ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการสอน

แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย

เทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 ห้องเรียน นักเรียนท้ังหมด 90 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย

เทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย 

จากประชากร 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี  

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการดังน้ี 

1) ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เก่ียวกับข้ันตอนการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ ขอบข่ายเน้ือหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ การวัดผลประเมินผลจากคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
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2) ศึกษาวิธีการ หลักการและเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นวิธีสอนแบบ

โครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ จากหนังสือแนวการจัดทำแผนการเรียนรู้กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

และหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

3) เลือกเน้ือหาสาระ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เลือกเน้ือหากลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ เร่ืองแรงและ

การเคล่ือนท่ี 

4) กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการ

เคล่ือนท่ี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระท่ีกำหนด ซ่ึงผู้ศึกษา

ค้นคว้าได้แบ่งเน้ือหาออกเป็น 7 แผน รวมเวลาท่ีใช้สอนท้ังหมด 12 ช่ัวโมง 

5) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของเน้ือหาและจุดประสงค์ ของแผนการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 

6) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์เร่ืองแรง และการ

เคล่ือนท่ี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 จำนวน 7 แผน ตามสาระเน้ือหาวิชาซ่ึงแผนการจัดการ

เรียนรู้แต่ละแผน ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังน้ี 

1) สาระสำคัญ 

2) จุดประสงค์ 

3) สาระการเรียนรู้ 

4) กิจกรรมการเรียนการสอน 

5) ส่ือ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้ 

6) การวัดและประเมินผล 

7) กิจกรรมเสนอแนะ 

8) ข้อเสนอแนะ 

9) แบบบันทึกหลังการสอน 

7) นำแผนการจัดการเรียนรู้เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง อาจารย์ท่ี

ปรึกษาให้แก้ไขกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียนให้เหมาะสม 

8) นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ทำการ

ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินความถูกต้องเชิงวิชาการและประเมินแผน ซ่ึงมีผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

ประกอบด้วย   

1) ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน   จำนวน 1 ท่าน 

2) ผู้เช่ียวชาญด้านการเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 ท่าน 

3) ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  จำนวน 1 ท่าน 

9) จากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือนำมาหาค่าเฉล่ีย และนำผล

คะแนนไปเทียบเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือคะแนนเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป ถือว่ามีความเหมาะสมใช้ได้ จากการประเมินผล
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แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า แผนการจัดการการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียโดยรวมทุกแผน มีค่าเท่ากับ 4.38 อยู่ใน

ระดับเหมาะสมมาก ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
 

ระดับความคิดเห็น คะแนนเฉล่ีย 

เหมาะสม มากท่ีสุด 4.51 - 5.00 

เหมาะสม มาก 3.51 - 4.50 

เหมาะสม ปานกลาง 2.51 - 3.50 

เหมาะสม น้อย 1.51 - 2.50 

เหมาะสม น้อยท่ีสุด 1.00 - 1.50 

   

10) นำแผนการจัดการเรียนรู้มา แก้ไขกิจกรรมและลดเวลาให้เหมาะสม นำไปทดลองสอน

กับนักเรียนท้ังห้อง ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/2 พบว่า นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้น ท่ีจะ

ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทดลอง และมีความสนใจในส่ิงแปลกใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ในแผนการเรียนรู้ท่ี  

3 และ 7 มีกิจกรรมการเรียนรู้มากไปไม่เหมาะสมกับเวลา นอกน้ันแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีความ

เหมาะสมกับเวลาท่ีต้ังไว้ 

11) นำมาปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมให้เหมาะสม เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกคร้ังตรวจสอบความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำไปจัดพิมพ์ 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้ศึกษาวิจัยได้ดำเนินการดังน้ี 

1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี และการวิเคราะห์หลักสูตร  

จากกรมวิชาการ (2539: 179) 

2) สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การ

เรียนรู้ จำนวนข้อสอบและจำนวนข้อสอบท่ีต้องการจริง  

3) สร้างแบบทดสอบจำนวน 50 ข้อ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย แล้วนำเสนอผู้เช่ียวชาญ  

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา ความเหมาะสม ด้านภาษาเพ่ือนำไปปรับปรุง โดยผู้เช่ียวชาญชุด

เดิมประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดตามจุดประการเรียนรู้ 

 ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบน้ันไม่วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

4) ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของแบบทดสอบจุดประสงค์

การเรียนรู้โดยใช้สูตร IOC เกณฑ์ .51 ข้ึนไป ถือว่าเป็นข้อสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ (สมนึก ภัททิยธนี, 

2537: 200) ผลจากการประเมินผู้เช่ียวชาญพบว่า มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 0.67-1.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้แสดง

ว่าข้อสอบท่ีใช้ได้ 
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5) นำแบบทดสอบ ไปทดสอบกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/2 วิทยาลัย

เทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค จำนวน 30 คน 

6) นำกระดาษคำตอบท่ีนักเรียนแบบทดสอบแล้วมาตรวจให้คะแนนข้อถูก 1 คะแนน ข้อผิด 

หรือไม่ได้คำตอบเกินกว่า 1 ข้อ ให้ 0 หลังจากน้ันรวมคะแนนของแต่ละคน แล้วทำการวิเคราะห์คุณภาพ

แบบทดสอบ โดยวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ โดยวิธีของ Brennan พบว่า มีอำนาจจำแนกต้ังแต่ 

.20 ถึง .80 มีค่าความยาก (P) ต้ังแต่ .17 ถึง .80 (นำแบบทดสอบคำนวณหาค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับโดย

วิธีการของ โลเวท (Lovett) ซ่ึงคำนวณได้เท่ากับ 0.94 

7) นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกได้จำนวน 30 ข้อ มาจัดทำเป็นแบบทดสอบฉบับจริง 

2.3 การสร้างแบบวัดความพึงใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 โดยใช้

วิธีการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ผู้ศึกษาวิจัยได้ดำเนินการสร้างตามข้ันตอน 

ดังน้ี 

1) ศึกษาการสร้างแบบวัดความพึงใจสาระนิพนธ์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียน

และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (ศุภศิริ โสมาเกตุ, 2544: 

204-207) 

2) สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Seale) 

เป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด จำนวน 13 ข้อ นำแบบวัดความพึงพอใจ 

ของนักเรียนท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให้คำแนะนำในส่วนท่ี

บกพร่อง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขด้านการใช้ภาษาและการต้ังคำถามแบบประเมินวัดความพึงพอใจ 

3) นำแบบวัดความพึงใจของนักเรียนท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขด้านการใช้ภาษา และการ

ต้ังคำถามแบบประเมินวัดความพึงพอใจแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม 

และเพ่ิมเติมในส่วนท่ีบกพร่องให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1) ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน  จำนวน 1 ท่าน  

2) ผู้เช่ียวชาญด้านการเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน  

3) ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 1 ท่าน 

4) นำแบบวัดความพึงใจของนักเรียนท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลอง (try out) กับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาค่าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ของแบบวัดความพึงพอใจท้ังฉบับโดยการหาค่าของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha-

Coefficient) จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับจริง เพ่ือนำไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
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ผลการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 81.33/84.78 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 80/80 

2. นักเรียนระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือเน้ือหามี

ความชัดเจนเข้าใจง่ายเน้ือหาจัดลำดับความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน, มีเทคนิคและ

วิธีการสอนท่ีหลากหลายเหมาะกับวัยนักเรียน, มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง, มีการสรุปผลการ

ประเมินให้นักเรียนทราบเป็นระยะและเสนอแนะแก้ไขปรับปรุง สำหรับข้อท่ีเหลือนักเรียนมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

1. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินระดับความเหมาะสมมากถึงมากท่ีสุด 

สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา พรมหมวงศ์ (2545) ได้

ทำวิจัยเร่ืองผลการใช้แบบฝึกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และคุณภาพโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า ได้แบบฝึกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 3 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภทงานสำรวจ โครงงานประเภทการทดลอง โครงงาน

ประเภทส่ิงประดิษฐ์ จำนวน 5 ชุด นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีได้รับการส่งเสริมด้วยแบบฝึกเพ่ือ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉล่ียหลัง

การส่งเสริม สูงกว่าก่อนการส่งเสริม โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีได้รับ

การส่งเสริมด้วยแบบฝึกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ มี

คุณภาพอยู่ในระดับดี 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อผลการจัดการ

เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา เป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า เน้ือหาจัดลำดับ

ความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี

การสรุปผลการประเมินให้นักเรียนทราบเป็นระยะและเสนอแนะแก้ไขปรับปรุง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด และเน้ือหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระของ ม่ิงมณี ศรีงาม (2547: 111-119) พบว่า นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเร่ือง งานประดิษฐ์จากใบตาลสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้เกิดข้ึนกับตัวนักเรียน นักเรียนได้

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ โดยมีครูทำหน้าท่ีคอยเป็นผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำ

ปรับปรุงแก้ไขโครงงานเท่าท่ีจำเป็น ทำให้นักเรียนมีอิสระในการคิด มีความกล้าตัดสินใจมากข้ึน จนสามารถ

นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำวัสดุท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน

ประดิษฐ์ได้ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมากข้ึนและเม่ือนักเรียนค้นพบความสำเร็จของตนเอง

ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองจึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและมีความพึงพอใจในการ

เรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้เลือกศึกษาตาม

ความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบ

นำมาผสมผสานกันได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบ

ปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจ อยากรู้ 

อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนต้องศึกษาวิธีการจัด

กิจกรรมให้เข้าใจ แม่นยำข้ันตอนต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรม 

1.2 ครูผู้สอนควรให้ความรู้เป็นไปตามลำดับข้ันตอน จากง่ายไปหายาก ใช้กระบวนการกลุ่ม 

ในการทำงาน จัดให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสคิด พูด ทำ และสรุปความรู้ร่วมกันและควรคำนึงถึงความสะอาด 

และความปลอดภัยในการทำงานด้วย 

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในข้ันการเขียนโครงงาน ครูผู้สอนควรคอยให้การช้ีแนะ 

และช่วยเหลือนักเรียนท่ียังมีปัญหาเก่ียวกับการเขียนท่ีมาและความสำคัญของโครงงานการต้ังสมมุติฐาน  

และการเขียนรายงานโครงงาน เพ่ือให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1.4 ควรมีการนำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการในกลุ่ม

สาระอ่ืน ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า 

2.1 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานในทุกระดับช้ัน เพ่ือพัฒนากระบวนการ

ทำงาน การแก้ปัญหา ทักษะการคิดท่ีเป็นระบบ เป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อไป 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

2.3 ผู้ท่ีจะทำการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

โครงงาน ควรเป็นผู้ท่ีมีความสนใจท่ีจะฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะทำให้การพัฒนาการเรียนรู้โดยโครงงาน

แก่นักเรียนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10  และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตาม 

เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน

จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 132 คน เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

สถิติในการวิเคราะห์คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) เม่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัด

เพชรบุรี พบว่าเม่ือครูมีความแตกต่างท้ังด้าน เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทำงานจะมีความคิดเห็น

ของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา, ความคิดเห็นของครู 
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ABSTRACT 

The Objectives of this research were to study 1) to study the opinions of teachers 

towards the academic administration of medium sized secondary school administrators in 

Phetchaburi Province under The Secondary Educational Service Area Office 10, and  2) to 

compare the level of teachers’ opinion towards academic administration of secondary 

school administrators in Phetchaburi Province under The Secondary Education Service 

Area Office10 that classified by gender, educational level, and work experience. The 

sample consisted of 132 middle-sized secondary school teachers in Phetchaburi province. 

The research instrument consisted of 5 rating scales questionnaires. The statistics for analysis 

were Percentage, Arithmetic Mean, and Standard Deviation and test the hypothesis by 

using the independent t-test. 

The research results as follows: 1) Middle school secondary school administrators 

in Phetchaburi Province under The Secondary Education Service Area Office 10 had 

academic administration at a high level in overall. 2) When comparing teachers' opinions 

on academic administration of middle school secondary school administrators in 

Phetchaburi province. It was found that when the teachers were different in gender, age, 

and work experience, there were opinions of the teachers towards the academic 

administration of medium sized school administrators no difference. 

 

Keywords: Academic administration of School Administrator, Teachers’ Opinion 

 

บทนำ 

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพน้ัน จะต้องมีการบริหารงานในสถานศึกษาให้ครอบคลุมในทุก

กิจกรรม และการดำเนินงานทางการศึกษาในทุกเร่ือง เน่ืองจากการท่ีจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 

และมีคุณลักษณะท่ีประเทศชาติต้องการน้ัน เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการโดยตรง เพราะ

งานวิชาการเป็นงานด้านท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน การใช้ส่ือ และอุปกรณ์การสอน การจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ถ้าครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างดีแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนา ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนตามไปด้วย ดังน้ันการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาจึง

เป็นแนวทางท่ีถูกต้องในการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน เน่ืองจากการท่ีจะพัฒนาผู้เรียน ให้ประสบ

ความสำเร็จได้น้ัน ต้องเร่ิมจากวัยเด็ก ดังคำกล่าวท่ีได้ยินโดยท่ัวไปว่า เด็ก คือ อนาคตของชาติ ซ่ึงใน

กระบวนการจัดการศึกษา เพ่ือท่ีจะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพน้ัน ปัจจัยท่ีถือว่ามีอิทธิพล และมีความสำคัญ
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ท่ีสุดก็คือ ครู ด้วยเหตุน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องพัฒนาครูให้เป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนา

เด็กให้มีศักยภาพต่อไป จะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ในหมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 ให้กระทรวง

ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการกำกับและประสานให้สถาบันท่ีทำหน้าท่ีผลิตและ

พัฒนาครู คณาจารย์ รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งในการเตรียม

บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเน่ือง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณ และจัดต้ังกองทุน

พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน, 2553: 31-32) 

 การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาให้การกระจายอำนาจในการ

บริหารการจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาดำเนินได้โดยอิสระ 

คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจาก

การมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ

จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ัง การวัด

ปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ในการบริหารงาน

วิชาการจึงประกอบด้วยงานหลายอย่าง ส่ิงสำคัญของงานด้านวิชาการ คือ หลักสูตรเป็นตัวกำกับงานด้าน

วิชาการ ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้นำ ในการนำไปใช้ในแต่ละสถานศึกษาจึงแตกต่างกันไป การจัด

โปรแกรมการศึกษา จึงข้ึนกับปัจจัยหลายอย่างเช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมท้ังผู้เรียนด้วย 

ด้วยเหตุน้ี การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานท่ีสำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็น

งานท่ีจะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเคร่ืองช้ี

ความสำเร็จ และความสามารถของผู้บริหารเอง (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553: 3) 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดยใน

แต่ละโรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารงานตามภารกิจ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่  

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้บริหารยึดหลักการ

บริหาร และเทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยในการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพน้ัน จะต้องมีการบริหารงานในสถานศึกษาให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรม และการดำเนินงานทาง

การศึกษาในทุกเร่ืองจากความสำคัญของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนท่ีจะเป็นรากฐานการพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะท่ีประเทศชาชาติต้องการดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้

ทราบถึงความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของในแต่ละโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนา
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ศักยภาพทางวิชาการของโรงเรียน และเพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องได้

นำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของครู 

ซ่ึงจะส่งผลต่อศักยภาพทางวิชาการของโรงเรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ และทำให้

ผู้เรียนเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติต้องการ อีกท้ังยังส่งผลต่อการจัด

การศึกษา ซ่ึงจะเป็นภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตาม 

เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน

จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผู้วิจัยใช้ขอบข่ายงานวิชาการโรงเรียน 

จากเอกสารทางวิชาการหลายแหล่ง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ  

และตัวแปรตาม ได้ดังน้ี  

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของครู 

1. เพศ 

     - หญิง 

     - ชาย 

2. ระดับการศึกษา 

     - ปริญญาตรี 

     - สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

3. ประสบการณ์ทำงาน 

     - 1-15 ปี 

     - 16 ปีข้ึนไป 

ความเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัด

เพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 10 ใน 6 ด้าน ได้แก่ 

    1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 

    2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ 

    5. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนและงาน 

ทะเบียนนักเรียน 

    6. ด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

โดยขอบเขตของการบริหารงานวิชาการท้ังหมด 12 ประเด็น (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 

23) ซ่ึงผู้วิจัยคัดเลือกประเด็น 6 ประเด็นจากท้ังหมด 12 ประเภท เน่ืองจากการสัมภาษณ์ครูทำให้ทราบว่า 

ท้ัง 6 ประเด็นท่ีผู้วิจัยเลือก มีผลการบริหารงานวิชาการในระดับสูงมาก คือ 1) ด้านการวางแผนงาน

วิชาการ 2) ด้านการบริหารการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมงานด้านวิชาการ 5) ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน และ 6) ด้านการ

ประเมินผลการจัดงานวิชาการ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 ซ่ึงประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีขนาดกลางจำนวน 4 โรงเรียนกล่าวคือ มี

จำนวนนักเรียนระหว่าง 500-1,000 คน ซ่ึงประกอบด้วย 1) โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 2) โรงเรียนป่าเด็ง

วิทยา 3) โรงเรียนท่ายางวิทยา 4) โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โดยมีจำนวนครูท้ังส้ิน 200 คน ผู้วิจัยใช้

ประชากรท้ังหมดเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซ่ึงประกอบด้วย 1) 

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 2) โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 3) โรงเรียนท่ายางวิทยา 4) โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง

วิทยา โดยจำนวนกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 132 คน ซ่ึงกำหนดโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970: 608 อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และคณะ , 2559) และสุ่มโดยวิธีแบ่งช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) 

3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของครูขนาดกลางในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซ่ึงประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ 

การสอน 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 6 ด้าน คือ  

1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ  

2) ด้านการบริหารการพัฒนาหลักสูตร   

3) ด้านการจัดการเรียนการสอน  

4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ  

5) ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน และ 

6) ด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ 
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4. เคร่ืองมือในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม 

เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) เก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ และประสบการณ์การสอน 

ตอนท่ี 2 เป็นคำถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูต่อ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนตามขอบข่ายของงานวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) มีท้ังหมด  

5 ระดับ กำหนดระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้น้ำหนักดังน้ี 
 

5  หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารงานวิชาการในระดับ มากท่ีสุด 

4  หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารงานวิชาการในระดับ มาก 

3  หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารงานวิชาการในระดับ ปานกลาง 

2  หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารงานวิชาการในระดับ น้อย 

1  หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารงานวิชาการในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

5. สถิติในการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

สำเร็จรูปสำหรับสถิติท่ีใช้มีดังต่อไปน้ี 

5.1 สถิติพิจารณาแบบสอบถาม 

1) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item Objective 

Congruence: IOC) 

2) สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

5.2 สถิติพ้ืนฐาน 

1) ร้อยละ (Percentage) 

2) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 

3) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 

 

ผลการวิจัย 

จากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

กลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏ

ดังต่อไปน้ี 
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 1. ผลการศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

กลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า ผู้บริหารวิชาการของ

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 มีการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.36 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดราย

ด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรกตามลำดับ คือ 1) ด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ 2) 

ด้านการวางแผนงานวิชาการ และ 3)ด้านการวัดผลประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียน 

 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปรากฏผล ดังน้ี 

2.1 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ 

พบว่าความคิดเห็นของครูเพศชายและเพศหญิงต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่

แตกต่างกัน ท้ังในภาพรวมและรายด้านของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท้ัง 6 ด้าน 

2.2 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและครูท่ีจบการศึกษาระดับสูงกว่า

ปริญญาตรีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ท้ังในภาพรวมและรายด้าน 

ของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท้ัง 6 ด้าน 

2.3 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

ประสบการณ์ทำงาน พบว่าความคิดเห็นของครูท่ี มีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 15 ปี กับครูท่ี มี

ประสบการณ์ทำงานต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 

ท้ังในภาพรวมและรายด้านของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท้ัง 6 ด้าน 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัย สมมติฐานการศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน

จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 

และครูท่ีมีประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน มีความเห็นต่อระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา แตกต่างกัน โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

กลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีการ

บริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.36 ท้ังน้ีเน่ืองจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดใหญ่
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ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในทุกอำเภอและมีบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมี

ช่ือเสียงทำให้เกิดการแข่งขันซ่ึงกันและกันและผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดจนครูอาจารย์ในโรงเรียนต่าง

ทราบดีว่างานวิชาการเป็นปัจจัยสำคัญมาประการหน่ึงของการนำพาการบริหารโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จ ทำ

ให้ครูของโรงเรียนมัธยมขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญชุบ คงทรัพย์ (2553) ท่ีได้ทำการศึกษา การวางแผน

พัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด สรุปผลการวิจัยว่า สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ

ผู้เก่ียวข้องกับโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร วิไลลักษณ์

(2550) ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  

ในกรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของครูใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  

การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการการวัดผลและประเมินผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อับดุลรอแม 

ตอเละ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ

ของครูในสถานศึกษาอำเภอกรงปีนัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1 พบว่า ระดับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา อำเภอกรงปีนัง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1 ตามทัศนะของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากและเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยในด้านนิเทศการศึกษามีประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านอ่ืน ๆ 

 จึงสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.36  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยในด้านการบริหารงานวิชาการในหลาย ๆ ฉบับ สำหรับโยมศึกษาขนาดกลาง

ของจังหวัดเพชรบุรีเกิดข้ึนเน่ืองจาก ครูของโรงเรียนมัธยมขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรีให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดีในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ท้ังครูท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอนของครูเม่ือแตกต่างกัน พบว่าเม่ือท้ัง 3 ปัจจัย

แตกต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นของครูในการบริหารงานวิชาการ กล่าวคือโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

กลางของจังหวัดเพชรบุรีเม่ือปัจจัยท่ีเป็นตัวแปรอิสระแตกต่างกันจะไม่มีผลต่อความคิดเห็นของครูในการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ท้ังน้ีเน่ืองจากเม่ือพิจารณาเร่ืองเพศ จะพบว่าในยุคปัจจุบันครูเพศหญิงและ

ครูเพศชายจะมีความรู้สึกถึงความเท่าเทียมกันซ่ึงเป็นไปตามกระแสความเท่าเทียมระหว่างเพศในยุค

โลกาภิวัฒน์ เม่ือพิจารณาในเร่ืองระดับการศึกษาพบว่าเม่ือครูได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วทาง

กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อเน่ือง 

กล่าวคือครูทุกคนจะผ่านการอบรมหรือศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง นอกจากน้ันการพัฒนา
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ความสามารถของตนเองยังสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายในโลกของ Cyber ส่วนในประเด็นความแตกต่างของ

ประสบการณ์ในการทำงานท่ีไม่มีผลต่อความคิดของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสำหรับ

โรงเรียนมัธยมขนาดกลางของจังหวัดเพชรบุรีเกิดข้ึนเน่ืองจากหลายปัจจัยคือ 1) ความม่ันใจของครู

เน่ืองจากสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างกว้างขวาง 2) การถ่ายเทของข้อมูลในยุคโลกาภิวัตน์ 3) การเปิด

โอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 4) การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ี

เหนือกว่าท้ังในระดับเขต และระดับกระทรวง 5) โอกาสในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนเปิดก้างมากข้ึนกว่า

ในยุคอดีต 6) โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพมีความเป็นธรรมสูงข้ึนเน่ืองจากผลของการปฏิรูปการศึกษา 7) 

ความจริงจังในการใช้งานด้านวิชาการเป็นกลไกไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการบริหารโรงเรียนของกลุ่มผู้อำนวยการ

โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัส ปาละพันธ์ุ (2552) ท่ีได้ทำการศึกษาทักษะ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ช่วงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการบริหารท้ังภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยใน

ต่างประเทศของมาร์ทวาล์วโร (Martwllaro, 1984: 1583) ท่ีได้ทำการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ของ

โรงเรียนท่ีมีผลสำเร็จทางวิชาการในรัฐเม็กซิโก โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของโรงเรียนกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ว่าจะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ในการควบคุมการศึกษา และอิทธิพลท่ีเป็นไปได้ 

จากข้อมูลท่ีสามารถหามาได้ โดยใช้ตัวแปรจากผลการสรุปการทดสอบทักษะเบ้ืองต้นของนักเรียนระดับช้ัน

ท่ี 8, 9 และ 11 ในปี 1979 และ 1981 ในโรงเรียนนิวเม็กซิโก ผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์ในช่วง

ท้ายของการศึกษา หรือปลายภาคเรียน และพบว่า ถึงแม้ความสัมพันธ์ท่ีพบตามวิธีของเพียร์สัน จะมี

แนวโน้มบ่งช้ีถึงความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น จำนวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้เรียนมีศีลธรรมจรรยา

ของนักเรียนในเบ้ืองต้น และตัวแปรอ่ืน ๆ จะถูกรวมในรูปแบบดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏความสัมพันธ์ ท่ี

สามารถอ้างอิงให้มีความน่าเช่ือถือ และยอมรับได้ว่า ขนาดโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการ 

จึงสรุปได้ว่า ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน

จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาเม่ือจำแนกตามลักษณะของตัวแปรต้นคือ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน

การทำงานของครู พบว่าเม่ือตัวแปรต้นท้ัง 3 ลักษณะของครูแตกต่างกันจะไม่มีผลต่อความคิดเห็นของครู

ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีเหตุผลสำคัญคือการเปล่ียนแปลงของสังคมในด้าน

สิทธิระหว่างหญิงชาย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร และความเอาใจใส่ของกลุ่มผู้อำนวยการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางของจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษา ควรท่ีจะวางแผนพัฒนาครูท่ีมี

ประสบการณ์มากในด้านความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล ไปพร้อม ๆ กับการ

แบ่งงานให้ครูท่ีมีประสบการณ์น้อย ได้เรียนรู้งานในด้านวิชาการให้มากข้ึนบ้าง แทนท่ีแก้ปัญหาใน 
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การบริหารงานวิชาการ ด้วยการเลือกท่ีจะแบ่งงานให้ครูท่ีมีประสบการณ์มากดูแลมากกว่า ซ่ึงจะส่งผลให้

การแบ่งงานไม่มีความเป็นธรรม และทำให้ครูท่ีมีประสบการณ์น้อย ย่ิงไม่ได้พัฒนาตนเองเพ่ิมเติม และส่งผล

ถึงความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีต่ำลงอีกด้วย ข้อมูลท่ีได้จากการ

วิจัยในคร้ังน้ี หากผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว จะส่งผลให้ครูมี

ประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ิมข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1 ควรขยายขอบเขตการศึกษาจากการศึกษา การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

ให้ครอบคลุมท้ังอำเภอ และเขตพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการสำรวจระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา เพ่ือท่ีจะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามท่ีครูได้แสดงความคิดเห็น อันจะส่งผลให้โรงเรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน

กับโรงเรียนอ่ืน ๆ และส่งผลถึงคุณภาพท่ีดีข้ึนของนักเรียนต่อไป 

2.2 ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กับโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ การวัดเชิงเปรียบเทียบ  

ในระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ซ่ึงจะนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะทำส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และเพ่ือให้เกิดกระบวนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในข้อมูลซ่ึงกันและกัน อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ต่อไป 

2.3 ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ทักษะ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการดำเนินการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลให้ทราบว่า ควรมีการวางแผนปรับปรุง และ

พัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไปในทิศทางใด ซ่ึงในแต่ละโรงเรียน ก็จะมีบริบทของโรงเรียนท่ี

แตกต่างกัน การแยกศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของตนเอง จะทำ

ให้สามารถมองภาพการบริหารงานวิชาการท่ีช้ีเฉพาะในโรงเรียนได้ชัดเจนย่ิงข้ึน และสามารถนำข้อขัดข้อง

เหล่าน้ันไปวางแผนปรังปรุง และพัฒนาต่อไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ควรรักษาระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้ต่อเน่ือง และสม่ำเสมอ 

เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามขอบข่ายภารกิจการกระจาย

อำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ.2561 โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ในด้านการ
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ประเมินผลการจัดงานวิชาการ ควรให้การสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บรวบรวม และ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมมากข้ึน ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการประเมินผลการจัดงานวิชาการอย่าง

ต่อเน่ือง และควรเก็บหลักฐานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการ

ดำเนินการคร้ังต่อไป การดำเนินการในเร่ืองดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา ควรติดตามดูแล และให้

ความสำคัญอย่างต่อเน่ือง ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพท่ีดีต่อไปให้นานท่ีสุด เน่ืองจาก ผลจากการวิจัย

พบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

10 มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารงานวิชาการในด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ

ดังกล่าวมากท่ีสุด และเป็นการบริหารงานวิชาการในระดับมาก 

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ควรปรับปรุงการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องตามขอบข่ายภารกิจการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะ

การพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ ควรนำผลการประเมินด้านวิชาการไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ

ปรับปรุง และพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเน่ือง ควรกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนซ่อมเสริมให้มี

ความละเอียด ชัดเจน เม่ือครูต้องนำไปปฏิบัติ และควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการทำวิจัยในช้ัน

เรียน และสามารถทำการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือนำผลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากผลจากการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัด

เพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีการ

บริหารงานวิชาการในด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการดังกล่าว น้อยท่ีสุด 

1.3 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จำแนกตามประสบการณ์การสอนของครู ทำให้ทราบว่า ถึงแม้ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัด

เพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 15 ปี และท่ีมี

ประสบการณ์การสอน 15 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่

แตกต่างกัน แต่มีข้อมูลจากความคิดเห็นท่ีควรนำมาพิจารณา เพ่ือนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา คือ จากการบริหารงานวิชาการ ท้ัง 6 ด้าน ส่วนใหญ่แล้ว ครูท่ีมี

ประสบการณ์การสอน 15 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานวิชาการในระดับท่ี

มากกว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 15 ปี ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีช้ีให้เห็นถึงการกระจาย และการแบ่งงาน 

ในด้านการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้ครูรับผิดชอบ ของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีจำกัดเฉพาะครูท่ีมี

ประสบการณ์มากเท่าน้ัน ความแตกต่างของความคิดเห็นระหว่างครูท้ัง 2 กลุ่มประสบการณ์จึงเกิดข้ึน 

ข้อมูลดังกล่าว จะทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา นำไปใช้ประเมินการแบ่งงาน และมอบหมายงานแก่ครูของ

ตนเองว่า ควรปรับปรุงไปในทิศทางใด โดยความแตกต่างของความคิดเห็นของครูท้ัง 2 กลุ่มประสบการณ์ 

ยังช้ีให้เห็นได้อีกว่า ในด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 15 ปี มี
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ความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานวิชาการในระดับท่ีมากกว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 15 

ปีข้ึนไป ซ่ึงอาจจะหมายถึง การเน้นมอบหมายให้ครูท่ีมีประสบการณ์น้อย รับผิดชอบงานด้านการ

ประเมินผลมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์มาก หรืออีกนัยหน่ึง คือ ครูท่ีมีประสบการณ์มาก มีความรู้

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีน้อยกว่า ครูท่ีมีประสบการณ์น้อยน่ันเอง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัยกับภาวะ

ผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มตัวอย่างท่ี

ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการครูและผู้บริหารในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 226 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยด้านการทำงานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี และด้านการมีวิสัยทัศน์ 

ตามลำดับ 2) การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการ

จัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  

และด้านการเรียนการสอนสวัสดิการศึกษา ตามลำดับ และ 3) การบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร

สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์, การจัดการความปลอดภัย, ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study the relationship between safety 

management and visionary leadership of school administrators under the secondary 

educational service area office 6. The research samples consisted of 226 teachers and 

school administrators who had worked at schools under the secondary educational 

service area office 6. Data were collected by using 5-point rating scale questionnaire and 

were statistically analyzed by mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient. 

The research findings were revealed that: 1)  the safety management of school 

administrators under the secondary educational service area office 6 in overall aspects 

was found at high level.  2) the visionary leadership of school administrators under the 

secondary educational service area office 6  in overall aspects was found at high level. 

When considering in each aspect, it was at high level in all aspects by the aspect of 

teamwork had the highest mean score, followed by the good role model, and the vision 

respectively, and 3) the safety management of school administrators were positively 

correlated with the visions of school administrators at a moderate level and were 

evaluated significance level at 0.01 

 

Keywords: Security Management, Visionary Leadership, School Administrator. 

 

บทนำ 

การจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษาน้ัน จำเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารต้องมีการจัดการความ

ปลอดภัยท่ีถูกต้องเหมาะสม ซ่ึง สุจินตรา ผริตะโกมล (2548: 43) สรุปว่าการจัดการความปลอดภัยท่ีดีใน

สถานศึกษามีความสำคัญย่ิงต่อการพัฒนาสถานศึกษา เพราะการจัดการความปลอดภัยท่ีดี จะนำไปสู่การ

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของนักเรียน ใช้แนวคิดของ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2548: 106-115) สรุปว่าการ

จัดการความปลอดภัยของนักเรียนเป็นกิจกรรมการบริหารอย่างหน่ึงท่ีสำคัญมากของสถานศึกษา ซ่ึงจะช่วย

ดำรงรักษาไว้ และปรับปรุงส่งเสริมสวัสดิภาพหรือความปลอดภัยของทุกคนในสถานศึกษา โดยจัดให้มีการ

ค้นหาปัญหาและสาเหตุอุบัติเหตุ การจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ การให้บริการความปลอดภัยในด้านต่าง 

ๆ และการให้บริการการรักษาพยาบาลเม่ือประสบอุบัติเหตุ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดเพ่ือบริการความปลอดภัย

ในสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษา 2) การจัดการ

เรียนการสอนเก่ียวกับสวัสดิการศึกษา 3) การจัดส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาให้ปลอดภัย และ 4) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาแห่งความปลอดภัย 
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ดังน้ัน  ผู้บ ริหารสถานศึกษาท่ี ดีจะต้องภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ ท่ี มีการจูงใจ และกระตุ้นให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม “นโยบายความปลอดภัย” (Safety Policy) ของสถานศึกษา 

ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมี “ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์” นับต้ังแต่ผู้อำนวยการเร่ือยลงไปจนถึงระดับ หัวหน้างาน 

ซ่ึงการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ “ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัย” ในสถานศึกษาจะ

พิจารณาได้จาก 1) นโยบายการป้องกันอุบัติเหตุ และการสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีมี

ผู้บริหารอำนวยการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 2) แผนงานและเป้าหมาย ตลอดจนมาตรฐานการ

ดำเนินงานด้านความปลอดภัย และการควบคุมความสูญเสียในสายงานการบังคับบัญชา 3) กิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบวัดผลได้ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงาน การแต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 4) การพูดคุยสอนงานเร่ืองความ

ปลอดภัย 5) การมีคู่มือหรือมีมาตรฐานข้ันตอนการทำงานอย่างปลอดภัยในหน่วยงาน 6) การพูดคุยเร่ือง

ความปลอดภัย ทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 7) การเป็นตัวอย่างท่ีดีในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

8) การให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีด้านความปลอดภัย 9) การแก้ไข ตักเตือน ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัย 10) การสนับสนุนโครงการความปลอดภัยต่าง ๆ ท่ีชัดเจน และ  

11) การรณรงค์และเอาใจใส่เร่ืองความปลอดภัยนอกงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว (วิฑูรย์  

สิมะโชคดี, 2558) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ท่ีส่งผลต่อการจัดการความ

ปลอดภัยของสถานศึกษาจากครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6        

ปีการศึกษา 2562 ผลจากการวิจัยจะแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา อีกท้ังภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ท่ีส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา ซ่ึงผลจากการ

วิจัยดังกล่าวนำมาเพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในด้านภาวะผู้นำ

วิสัยทัศน์ เพ่ือนำไปบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเพ่ือให้สอดคล้อง

กับนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุกสถานศึกษา อีกท้ังเพ่ือให้องค์การมีความม่ันคงและสามารถดำเนินการได้

อย่างม่ันคงในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับ

สากลในลำดับต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัยกับ

ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตำรา เอกสาร และผลงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิดมา

ประมวลกันเข้าเป็นกรอบแนวคิดในการทำวิจัย โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได้ ดังน้ี 
 

ตัวแปรต้น  
ตัวแปรตาม 

     ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา จำแนกเป็น 

     1. การมีวิสัยทัศน์ 

     2. การทำงานเป็นทีม 

     3. การทำงานเป็นทีม 

      การจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา 

จำแนกเป็น 

     1. การจัดบริการความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

     2. การจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพใน

สถานศึกษา 

     3. การจัดการเรียนการสอนสวัสดิการศึกษา 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเก่ียวกับ ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ผู้วิจัยสามารถสรุปไว้ว่า ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ด้านหลัก คือ  

1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การทำงานเป็นทีม และ 3) การเป็นแบบอย่างท่ีดี และการจัดการความปลอดภัย 

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ควรจะประกอบ

ไปด้วยงาน 3 ด้านหลัก คือ 1) การจัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษา 2) การจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ในสถานศึกษา และ 3) การจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูและผู้บริหารในสถานศึกษามัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2562 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน โดย

ใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 608) ใช้วิธีการสุ่ม

แบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ตำแหน่งเป็นช้ัน (Strata) แล้วนำมาคำนวณหา

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างครู 200 คน และผู้บริหาร 26 คน 

2. วิธีดำเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูผู้และผู้บริหารในสถานศึกษามัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ปีการศึกษา 2562 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน  

โดยใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 608)  

ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ตำแหน่งเป็นช้ัน (Strata) แล้วนำมา
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คำนวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างครู 200 คน และผู้บริหาร 26 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาข้ึน 

โดยได้ประมวลแนวคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์และการจัดการ

ความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ซ่ึงแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความ

ปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษาได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .85 และแบบสอบถามเก่ียวกับวิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .87 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ไปจัดทำชุดแบบสอบถามจริงนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้กลับคืนมาครบ 

ท้ัง 226 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตาม

เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545: 23-24) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ

ความปลอดภัยและภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 6 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ Pearson’s Product-Moment Correlation 

Coefficient โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ท่ีคำนวณได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่า ตัวแปร 

ท้ังสอง มีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ 

ความปลอดภัยและภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 6 โดยใช้โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ Pearson’s Product-Moment 

Correlation Coefficient 
 

ผลการวิจัย 

1. การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยด้านการจัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการจัด

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา ตามลำดับ  

2. ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน

การทำงานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี และด้านการมีวิสัยทัศน์ 

ตามลำดับ  

3. การบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะ     

ผู้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในระดับ 

ปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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อภิปรายผล 

 ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี และด้านการมีวิสัยทัศน์ 

ตามลำดับ ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะภาวะผู้นำใหม่จำเป็นต้องมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ เพราะสามารถมองการณ์

ไกล มองภาพในอนาคตได้ชัดเจนเพ่ือมาวางแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือวางแผนป้องกันปัญหาต่าง ๆ ไม่ให้

เกิดข้ึนโดยเฉพาะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่เพ่ือกระตุ้นให้ครูนำความคิดสร้างสรรค์จินตนาการมา

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกท้ังภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ จะสามารถ

คาดการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อสภาวการณ์ในอนาคต ทำให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย 

โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและความรับผิดชอบให้กับผู้ตามให้ร่วมตัดสินใจโดยผู้บริหารเป็นผู้นิเทศให้

คำปรึกษา และสนับสนุนบุคลากรได้พัฒนาคุณภาพของผลผลิตและการบริการ รวมถึงวิธีการให้เป็น

แบบอย่างทำให้ผู้ตามเกิดความไว้วางใจ (Hatch, 2009) โดยเฉพาะวิสัยทัศน์จะช่วยให้การปฏิบัติงาน

ประสบผลสำเร็จ (Attainable or Achievable) บุคลากรทำงานด้วยความม่ันใจและมีความสุขในการ

ทำงานและมีขวัญกำลังใจ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2538: 21) สอดคล้องกับผลวิจัยของ Dhammika  

(2014: 1-10) ได้ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองในองค์การ: การประเมินผล

กระทบของความแตกต่างในศาสนา ผลวิจัยพบว่า 1) การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดบริการความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา

ตามลำดับ ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการนำการจัดการคุณภาพโดยรวม 

(Total Quality Management) มาให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใช้

เป็นหลักในการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงการบริหารดังกล่าวมุ่งผู้รับบริการเป็นสำคัญซ่ึงได้แก่ นักเรียน ดังน้ัน 

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงบริหารงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยมีการจัดสวัสดิการ

การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี การจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษานับว่าเป็นส่ิงสำคัญ

เพราะช่วยลดสาเหตุของการบาดเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุ ช่วยป้องกันให้เกิดความปลอดภัย (สุชาติ  

โสมประยูร และเอมอัชฌ วัตนบุรานนท์, 2553: 17) อีกท้ังการสอนสวัสดิรักษาช่วยให้นักเรียนรู้จักป้องกัน

หรือหลีกเล่ียงการกระทำต่าง ๆ ท่ีเป็นอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนขณะมาโรงเรียน อยู่ในโรงเรียน และกลับ

จากโรงเรียนสู่บ้าน (เผด็จ เปล่งปล่ัง, 2547: 17) สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักด์ิ สิทธิเสน (2549) 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยในการจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียนของโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา มี ค่าเฉล่ียโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับท่ี เห็นด้วยอย่างมากในทุกด้าน  

2) มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีในองค์การอย่างมี

นัยสำคัญสถิติท่ีระดับ .05 โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ด้านแรงจูงใจ และด้าน
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ความเป็นอยู่ 3) การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์จะมองภาพอนาคตได้อย่างชัดเจน

เพ่ือวางแผนในการจัดความปลอดภัยให้แก่นักเรียน สามารถสร้างและส่ือสารวิสัยทัศน์ในอนาคต 

ของสถานศึกษา โดยช้ีให้เห็นว่าจะเจริญเติบโตและมีสภาพท่ีดีข้ึนจากปัจจุบันอย่างแน่นอน โดยคำนึงถึง 

สวัสดิภาพ ความเป็นอยู่และปลอดภัยในโรงเรียน (Robbin, 2009: 345-348) 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดการความปลอดภัยของโรงเรียนด้านการเรียนการสอนสวัสดิศึกษามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

สมควรท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนพัฒนา

ด้านการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ 

2. ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี และด้านการทำงานเป็นทีม

ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

สมควรท่ีผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ การเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากร และด้านการทำงานเป็น

ทีมให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน 

3. ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดสมควร

ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี

วิสัยทัศน์มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย

การศึกษาอริยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และ  2) เพ่ือศึกษาแนว

ทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประชากรเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จำนวน 94 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา

ทักษะชีวิตของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) 

และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ

ปานกลาง ส่วนด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ด้านการจัดการกับอารมณ์และ

ความเครียด และด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต

ของนักเรียน พบว่า ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหา

ความสามารถของตนเอง รู้จักข้อดี ข้อด้อยของตนเองและผู้อ่ืน มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับ

นักเรียน ท้ังการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเสริม

ทักษะ เช่น การวิเคราะห์ข่าว เหตุการณ์ ภาพจากส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้สรุปวิเคราะห์สาเหตุ 

ผลกระทบ รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหา ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ควรส่งเสริมให้
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นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับการป้องกันและจัดการความเครียดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยและ

สถานการณ์ต่าง ๆ การรู้วิธีผ่อนคลายและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ และด้านการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน ควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นผู้ฟังท่ีดี การรู้จักปฏิเสธ และ

ต่อรองในสถานการณ์เส่ียงต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตนตามกติกาของโรงเรียน ของชุมชนและสังคม 
 

คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต, โรงเรียนเครือข่าย 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to 1) study the life skills level of students in 

Ariyamongkol network school, the Rayong Primary Education at service area II and 2) study 

guidelines for developing life skills among students in Ariyamongkol network school, the 

Rayong Primary Education at service area II. The participants of this study were 94 teachers 

who taught in Ariyamongkol network school, Office of Rayong Primary Education service 

area II. This research was collected the data by using five rating scale questionnaires. And 

open-ended questionnaire about guidelines for developing life skills among students in 

Ariyamongkol network school, the Rayong Primary Education at service area II. Data was 

analyzed by using average (μ), standard deviation (s) and content analysis. 

 The research findings were revealed that: 1)  The level of the ability of life skills 

among students in Ariyamongkol network school, the Rayong Primary Education at service 

area II. was in high level. The results in each aspect revealed that the skills of analysis, 

decision making and creative problem solving were in moderate level while the skills of 

awareness, self- esteem and appreciated value of others, emotional and stressful 

management and relationship building were in high level. 2) For guidelines for developing 

life skills among students in Ariyamongkol network school, the Rayong Primary Education 

at service area II, this research for guidelines for developing students’ life skills, the 

research indicated that to raise the awareness and value in students themselves and 

other, the students should be supported to find their talents. They should know their 

good points and weak points and learn the good points and weak points of others. School 

should arrange supporting activities to developing students’ life skills both inside outside 

school. Furthermore, school should open the opportunity to students by giving them 

chances to show their talents. For critical thinking, decision making and problem-solving 

skills, the students should be supported by providing critical thinking, decision making, 
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problems solving skills development activities which students could attend such as news 

analysis, situation analysis, photo analysis in media. These activities will stimulate critical 

thinking among the students to find root cause analysis, the effects and find the 

preventive solutions. For emotional and stressful management, students should be given 

knowledge about how to prevent and manage their stressful in the situations. The 

students should learn how to relax and how to avoid unwanted behaviors. The 

recommend activities are exercise and spending time with family.  For building 

relationship skills, the students should learn how to care of other people feelings, being 

good listener, knowing how to refuse others and how to negotiate in risk situation, 

including how to follow the school and community rules. 
 

Keywords: Guidelines for Developing Life Skills, Network School 

 

บทนำ 

สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก 

ท้ังทางด้านการดำเนินชีวิตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีท่ีล้ำสมัย และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ

การศึกษาของบุตรหลาน และตลอดจนการเผชิญส่ิงย่ัวยุ หรือตัวแบบท่ีไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติ กำลังประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก 

ขาดความอบอุ่น การใช้ความรุนแรง ติดเกม ติดส่ิงเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และบริโภคส่ือท่ีไม่

เหมาะสม ขาดวิจารณญาณในการคัดสรรท่ีจะเลือกรับส่ิงท่ีดี และวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์มาใช้ โดยให้

ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน (สำนัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560) ซ่ึงข้อมูลจากผลการสำรวจวิกฤตการณ์ด้านเด็กและเยาวชนใน

ปัจจุบัน โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ซ่ึงพบว่า 

เด็กและเยาวชนท่ีเป็นนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่วนหน่ึงมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ อาทิเช่น  

1) การตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงข้ันหมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจากเกม  

จนนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม 2) นิยมประลองความเร็วโดย

การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ท่ีผิดกฎหมาย เป็นนักซ่ิงวัยใส และสก๊อย  

(สาวน้อยซ้อนท้ายหนุ่มนักซ่ิง) 3) การใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท  

จับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความป่ันป่วนในชุมชนไปจนถึงการยกพวกตีกัน 4) การมีเพศสัมพันธ์เร็วข้ึน เป็นพ่อ

แม่ต้ังแต่อายุยังน้อย มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง ขาดความรับผิดชอบ 5) การเข้าถึงสารเสพติดได้

ง่าย เร่ิมจากการใช้บุหร่ี เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ และสารอันตรายท่ีแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาชน

และ 6) ขาดหลักยึดเหน่ียวทางจิตใจ ไม่เห็นความสำคัญของหลักศาสนา ค่านิยมความเป็นไทยความสัมพันธ์
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กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพ่ือน ติดส่ือ และให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรม

น้ำใจ เช่นเดียวกับข้อมูลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ท่ีพบว่า มีวัยรุ่นท่ีโทรปรึกษาสาย

ด่วนสุขภาพจิตและเข้ามารับการปรึกษาคลินิกจิตเวชวัยรุ่นมากข้ึนอย่างชัดเจน ซ่ึง 5 อันดับแรก เป็นปัญหา

ความเครียด ความรัก ปัญหาเพศ สุขภาพจิต และปัญหาครอบครัว ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สังคม

ควรเร่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะชีวิตมากข้ึน ท้ังการส่งเสริมการมองเห็นคุณค่าของตนเอง  

การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการอารมณ์และความเครียด ตลอดจนการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ีจะเป็นเกราะป้องกันหลายปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบันได้  

(กรมสุขภาพจิต, 2561)แนวคิดของทักษะชีวิตท่ีองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้

ระบุว่าทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับส่ิงท่ีท้าทายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้เกิดการดำรงไว้ซ่ึงภาวะสุขภาพจิตท่ีดี สามารถยืนหยัดอยู่

ได้อย่างปกติสุขไม่เป็นบุคคลท่ีมีปัญหา (WHO, 1997) เช่นเดียวกับ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ และสุวรรณา 

เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2551) ท่ีได้อธิบายถึงความหมายของทักษะชีวิตว่า เป็นความสามารถของบุคคล  

ท้ังความรู้ เจตคติ และทักษะท่ีจะปรับตัวและเผชิญต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ในชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังสอดคล้องกับวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม สังคม ผู้ท่ีมีทักษะชีวิตดีจะมีปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์

ท่ีดีมีความบากบ่ัน รู้จักแก้ปัญหาได้ดี ปรับตัวได้ พ่ึงตนเองได้และป้องกันตัวเองในภาวะคับขันได้  

โดยเฉพาะหากเด็กและเยาวชนท่ีมีทักษะชีวิตต่ำ ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีดี จะมีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ

และมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่ายและเม่ือเขาพ้นวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปแล้วอาจจะเป็นคนท่ีไม่ประสบ

ความสำเร็จในชีวิตแล้วหันไปพ่ึงยาเสพติดในท่ีสุด การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน 

จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีครูทุกคนจะต้องคำนึงถึงและสามารถสอดแทรกบูรณาการลงใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558) 

ดังน้ัน การศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน  

การกำหนดนโยบายหรือแผนงานของสถานศึกษา รวมถึงเป็นข้อมูลในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคม สามารถเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวใน

อนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเผชิญกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และศึกษา

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซ่ึงกำหนดกรอบการวิจัยได้ดังน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การศึกษาระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นการศึกษาระดับทักษะชีวิตตามองค์ประกอบทักษะชีวิต

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559) ซ่ึงกำหนดองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้  

4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง การรู้ความถนัด

ความสามารถจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ  

เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์ประกอบท่ี 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะ

ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลัก

เหตุผลและข้อมูลท่ีถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

ทักษะชีวิต 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

    1. ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 

       และผู้อ่ืน  

    2. ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา 

       อย่างสร้างสรรค์  

    3. ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  

    4. ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน 

ระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน

เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล  

 

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษา

อริยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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องค์ประกอบท่ี 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทัน

ภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย 

หลีกเล่ียงและปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีดี 

องค์ประกอบท่ี 4 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ 

ความรู้สึกของผู้อ่ืนใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือส่ือสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิด

และความต้องการของผู้อ่ืน วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การส่ือสารท่ีสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จำนวนท้ังส้ิน 94 คน 

3. เคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยประกอบด้วย 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนตาม

องค์ประกอบทักษะชีวิตระดับประถมศึกษา 4 องค์ประกอบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน (2559) ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)  

5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามปลายเปิด 

3.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การศึกษาระดับทักษะชีวิตของนักเรียนใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (μ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) 2) การศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) โดยสรุปและสังเคราะห์คำตอบเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

 

ผลการวิจัย 

1. ระดับทักษะชีวิตของนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ด้านการ

สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ในระดับปานกลาง โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถช่ืนชมในความสำเร็จของตนเองและผู้อ่ืน นักเรียนสามารถบอก 

ส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบและภาคภูมิใจได้ และนักเรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม 
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1.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถคาดคะเนความเส่ียงจากสถานการณ์ท่ีเผชิญใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกแก้ไขปัญหาได้หลากหลาย

วิธีและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ และนักเรียนสามารถต้ังคำถาม

ท่ีนำไปสู่คำตอบท่ีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

1.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับ

แรก ได้แก่ นักเรียนสามารถจำแนกอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้ นักเรียนมีอารมณ์ขัน และนักเรียน

สามารถวิเคราะห์และเลือกวิธีการ/กิจกรรม ท่ีทำให้ตนเองมีความสุขได้อย่างเหมาะสม  

1.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียน

กล้ายืนยันความคิด ความรู้สึก และเหตุผลท่ีดีให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ นักเรียนสามารถหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีเส่ียง

ต่อความไม่ปลอดภัยของตนเอง และนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ราบร่ืนและมีความสำเร็จหรือมี

ผลงานจากการสร้างสรรค์ร่วมกัน  

2. แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน พบดังน้ี 

2.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน พบว่า ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้

นักเรียนค้นหาความสามารถของตนเอง รู้จักข้อดี ข้อด้อยของตนเองและผู้อ่ืน นอกจากน้ีสถานศึกษาควร

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ท้ังการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน รวมถึงการฝึกให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

2.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า ครูผู้สอนควรส่งเสริม

และเน้นย้ำนักเรียนในขณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน มีกิจกรรมเสริมทักษะในการฝึกการคิด

วิเคราะห์ ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาให้มากข้ึน เช่น การวิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์เหตุการณ์ วิเคราะห์ภาพ

จากส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้สรุปวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหา 

2.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด พบว่า การส่งเสริมให้นักเรียนได้ป้องกัน 

และจัดการความเครียดตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ การรู้วิธีผ่อนคลาย 

และหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อนกับเพ่ือนหรือครอบครัว  

เป็นต้น 

2.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน พบว่า ควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ

เราเป็นผู้ฟังท่ีดี การรู้จักปฏิเสธ และต่อรองในสถานการณ์เส่ียงต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกติกาของ

โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

 

อภิปรายผล 

1. ระดับทักษะชีวิตของนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีวิธีการดำเนินงานเพ่ือบรรลุความสำเร็จ คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ผู้บริหาร ครู ชุมชน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันประชุมวางแผน มีโครงการ กิจกรรม ท่ีนำไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พ.ศ. 2551 ท่ีกำหนดให้ทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะสำคัญท่ีผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา โดยสถานศึกษา

ต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรินทร์ รุจิชีพ (2559) ท่ีพบว่า 

นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีค่าเฉล่ียสูงกว่าด้านอ่ืน และด้าน

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ียต่ำกว่าด้านอ่ืน ๆ  

1.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก นักเรียนสามารถ 

ช่ืนชมในความสำเร็จของตนเองและผู้อ่ืน นักเรียนสามารถบอกส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบและภาคภูมิใจได้ นักเรียน

ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม ซ่ึงวนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546) ได้อธิบายว่า  

การเห็นคุณค่าในตนเองเก่ียวข้องกับทักษะชีวิต ซ่ึงการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความจำเป็นข้ันพ้ืนฐาน 

ของการดำเนินชีวิต สามารถทำให้มนุษย์มีการพัฒนา หรือดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ ดังน้ัน การสร้างเสริม

ปลูกฝังการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กในระดับประถมศึกษา จึงเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตในข้ันพ้ืนฐานท่ี

จะมีผลดีต่อไปในอนาคต  

    1.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง 

นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกแก้ไขปัญหาได้หลากหลายวิธีและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหา

ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถคาดคะเนความเส่ียงจากสถานการณ์ท่ีเผชิญ

ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล นักเรียนสามารถต้ังคำถามท่ีนำไปสู่คำตอบท่ีเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558) ท่ีระบุถึงความหมายและความสำคัญของทักษะ

การวิเคราะห์ ได้ดังน้ี 1) ประเมินปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุ่นท่ี

ส่งผลถึงการเสพสารเสพติด เช่น ค่านิยม กลุ่มเพ่ือน ส่ิงแวดล้อมรอบตัวส่ือต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือนำมาใช้เป็น

ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา 2) ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ พยายามคิด

หาเหตุผลท่ีมีน้ำหนักในการชักชวนให้ผู้อ่ืนลด ละ เลิกสารเสพติด เช่น การช้ีแจง ให้ข้อมูลผลดีผลเสีย ท่ีเห็น

ได้ชัดเพ่ือให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม เป็นต้น และ 3) ใช้ความคิดทางสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้ท่ีเราชักชวน

เห็นข้อดีท่ีจะปฏิบัติตาม เช่น การชวนผู้อ่ืนไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี  

เป็นต้น นอกจากน้ี ผลการวิจัยของ ธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว (2560) ซ่ึงพบว่า ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ ทำให้นักเรียนมีปัญหา และสับสนในการคิดและ

ตัดสินใจท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีเผชิญในชีวิตประจำวันให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เห็นควรส่งเสริมให้

นักเรียนได้รับการพัฒนา 

1.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด อยู่ในระดับมาก นักเรียนมีอารมณ์ขันนักเรียน

สามารถจำแนกอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกวิธีการ/กิจกรรมท่ี

ทำให้ตนเองมีความสุขได้อย่างเหมาะสม ด่ังท่ียงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ และสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ 
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(2551) ท่ีระบุว่า การจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotions) เป็นการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของ

ตนเองและผู้อ่ืนว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างไร ซ่ึงจะทำให้สามารถตอบสนองและแสดงออกได้อย่าง

เหมาะสม เช่น อารมณ์รุนแรงต่าง ๆ หรือความเศร้าโศกท่ีส่งผลต่อภาวะสุขภาพ และการจัดการกับ

ความเครียด (Coping with stress) เป็นความสามารถในการรู้ถึงสาเหตุของความเครียดและรู้ถึงหนทางใน

การควบคุมระดับความเครียด การเรียนรู้วิธีผ่อนคลายเม่ืออยู่ในภาวะความตึงเครียดได้อย่างเหมาะสม

เพ่ือท่ีจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพ นอกจากน้ี กองสุขศึกษา (2558) ระบุพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์ของการจัดการความเครียด หมายถึง ความสามารถในการป้องกันและจัดการความเครียดตนเองได้

อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์รอบข้างด้วยการท่ีสามารถเลือกวิธีการจัดการความเครียดวิธีใดวิธีหน่ึงตาม

ความเหมาะสมกับสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน เป็นต้น 

1.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือ

เม่ืออยู่ในภาวะวิกฤตได้ นักเรียนกล้ายืนยันความคิด ความรู้สึก และเหตุผลท่ีดีให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ นักเรียน

สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ราบร่ืนและมีความสำเร็จหรือมีผลงานจากการสร้างสรรค์ร่วมกัน ซ่ึงสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559) ได้ให้ข้อมูลว่า การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตจึงเป็น

ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงและเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตใน

อนาคต ซ่ึงองค์ประกอบท่ี 4 ของทักษะชีวิตยังได้ระบุถึงการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน หมายถึง  

การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืนใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือส่ือสารความรู้สึกนึกคิด 

ของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อ่ืน วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ใช้การส่ือสารท่ีสร้างสัมพันธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

2. แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ซ่ึงผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 

2.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน พบว่า ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้

นักเรียนได้ค้นหาความสามารถของตนเอง รู้จักข้อดี ข้อด้อยของตนเองและผู้อ่ืน ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรม

เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ท้ังการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงการฝึกให้นักเรียนได้

แสดงความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ดังผลการวิจัยของ สุภาพร วาปีโส (2559) ท่ีพบว่า โรงเรียน

เอกชนการกุศลได้ดำเนินการส่งเสริมทักษะชีวิต ดังน้ี 1) การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะชีวิต  

2) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริมทักษะชีวิต 3) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี

ส่งเสริมทักษะชีวิต 4) การมีส่วนร่วมของครอบครัว/ชุมชน/หน่วยงานอ่ืนในการดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

และ 5) การนิเทศ การกำกับ ติดตาม การส่งเสริมทักษะชีวิต นอกจากน้ียังพบว่า ปัจจัยท่ีมีส่วนทำให้การ

ดำเนินงานประสบความสำเร็จ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  

โดยร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ

โดยกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลง มีความรับผิดชอบ เสียสละ มุ่งม่ันท่ีจะทำให้สำเร็จ  

เป็นกัลยาณมิตรในการทำงานกับทุกคน ครูท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะความเป็นครู โดยการ

ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน มีความจริงจังและสม่ำเสมอในการดำเนินการระบบการบริหาร
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โรงเรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ผู้บริหาร ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีได้

รับผิดชอบอย่างจริงจัง สม่ำเสมอจนเป็นวิถีประจำวัน และนักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมผ่านกิจกรรม 

กระบวนการหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีมีหลากหลาย เกิดภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าตนเอง

และผู้อ่ืน มีการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ดี ตลอดจนมีการ

คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้จากการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 

2.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า ครูผู้สอนควรส่งเสริม

และเน้นย้ำนักเรียนในขณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน มีกิจกรรมในการฝึกการคิดวิเคราะห์ 

ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาให้มากข้ึน เช่น การวิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์เหตุการณ์ วิเคราะห์ภาพจากส่ือ 

ต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้สรุปวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหา สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของขวัญหทัย ย้ิมละมัย (2557) ท่ีพบว่า รูปแบบการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา ในองค์ประกอบท่ี 2 พบว่า กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประกอบด้วย 

กิจกรรมการฝึกทักษะชีวิต กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 

และกิจกรรมดูแลส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนเก่ียวกับสารเสพติด 

2.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด พบว่า การส่งเสริมให้นักเรียนได้ป้องกันและ

จัดการความเครียดตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ การรู้วิธีผ่อนคลายและหลีกเล่ียง

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อนกับเพ่ือนหรือครอบครัว เป็นต้น  

ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559) ได้ระบุถึงการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  

เป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตท่ีมีความสำคัญ โดยระบุว่า เป็นความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ 

ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเล่ียง 

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีดี 

2.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน พบว่า ควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ

เราเป็นผู้ฟังท่ีดี การรู้จักปฏิเสธ และต่อรองในสถานการณ์เส่ียงต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกติกาของ

โรงเรียนและสังคม เช่นเดียวกับ Right to Play (2015) ท่ีได้ระบุถึงการพัฒนาการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ

ผู้อ่ืนตามแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่า ครูสามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ท่ี

จะสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืนได้ ซ่ึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถ ดังต่อไปน้ี คือ 1) เป็นผู้ฟังท่ีดี  

2) ใช้ภาษาและกิริยาท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร 3) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 4) รู้จักแสดงความคิด 

ความรู้สึก ความช่ืนชม และการกระทำท่ีดีงามให้ผู้อ่ืนรับรู้ 5) รู้จักปฏิเสธ ต่อรองและร้องขอความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์เส่ียง 6) ให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ และ 7) ปฏิบัติตามกติกา

และระเบียบของสังคม 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1.1 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในด้านการคิด

วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าอยู่ระดับปานกลาง โดยครูผู้สอนควร

ส่งเสริมและเน้นย้ำนักเรียนในขณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน มีกิจกรรมเสริมทักษะในการฝึก

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาให้มากข้ึน เช่น การวิเคราะห์ข่าว เหตุการณ์ ภาพจากส่ือต่าง ๆ 

เป็นต้น 

1.2 ควรมีการส่งเสริมเก่ียวกับการเลือกใช้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการฝึกทักษะ

หรือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยครูผู้สอนควรกำหนดให้นักเรียนได้สามารถเผชิญจัดการกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงสถานการณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน หรือทักษะชีวิต 

ท่ีเหมาะสำหรับนักเรียนชาย หรือสถานการณ์แบบใดท่ีเหมาะสำหรับนักเรียนหญิงร่วมด้วย 

1.3 ในการนำแบบสอบถามวัดความสามารถการใช้ทักษะไปใช้ ครูควรจะต้องมีการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลของนักเรียนท่ีมีทักษะชีวิตอย่างแท้จริง 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เน่ืองจากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบระดับทักษะชีวิตของนักเรียนในเพศชายและเพศหญิง

ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไร  
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