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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

การศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือสร้างคู่มือการใช้งานโมเดลการบริหารงาน

วิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร การดำเนินการ

วิจัยมี 1 ระยะและมี 2 ข้ันตอน โดยระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบและสร้างโมเดลการบริหารงานวิชาการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบของโมเดลการบริหารงานวิชาการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 551 คน ข้ันตอนท่ี 2 สร้างโมเดล

และตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เช่ียวชาญ แล้วจัดทำคู่มือการ
ดำเนินการตามโมเดล ประเมินความเหมาะสมของคู่มือโดยผู้เช่ียวชาญ 12 คน โดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.60-

1.00  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการ

บริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  
มี 2 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบหลักท่ี 1 วิจัย พัฒนานวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์ มี 6 องค์ประกอบย่อย  คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน และบุคลากรเก่ียวกับการวิจัยและ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพ 2) วิเคราะห์และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอน การใช้
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการศึกษา การจัดอบรมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 3) เผยแพร่

งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ของครูและนักเรียน 4) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก  

5) จัดทำแผนและโครงการต่าง ๆ 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้งาน  องค์ประกอบหลักท่ี 2 การส่งเสริม
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ผลผลิตเพ่ือการค้าและธุรกิจ มี 6 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน สร้างผลผลิต และจัดทำ

แผนธุรกิจเพ่ือร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 2) ตรวจสอบผลผลิตให้ตรงมาตรฐาน 3) วางแผน

ประชาสัมพันธ์ โดยการร่วมมือกับเอกชน ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือจำหน่ายผลผลิต ระหว่างกำลังศึกษาอยู่
เพ่ือการเรียนรู้  4) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกเดือน 5) รวบรวมข้อมูลเพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนางาน 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพท่ีดี ผลการประเมินความเป็นไป

ได้ ความเหมาะสม และความมีประโยชน์ของโมเดล พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด 
 

คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบ การบริหารวิชาการ คุณภาพการศึกษา 

 

ABSTRACT 

         The purpose of this research was to: 1) construct a model of academic 

administration for quality enhancement in Vocational Schools in Bangkok, and 2) construct 

a manual of academic administration for quality enhancement in Vocational Schools in 

Bangkok. The research was conducted in 1 phase which consisting of 2 steps as follows. 

Phase I:  was studying of factors and constructing a model of academic administration for 

quality enhancement in Vocational Schools in Bangkok with the following steps. Steps 1:  

was studying the elements of the model of academic administration for quality 

enhancement in Vocational Schools in Bangkok through reviewed of related literature, 

studying the opinions of 551 aimed subjects consisting of school executives and academic 

teachers. Step 2: was constructing a model of academic administration for quality 

enhancement in Vocational Schools in Bangkok and examining its appropriateness, 

feasibility, and usefulness by using a connoisseurship seminar with 12 experts. In preparing 

a manual for the model implementation and evaluating the manual were using 5 experts 

in revealing the IOC value in between 0.60-1.00. Statistics used for the research were 

percentage, mean, and standard deviation. Research revealed that a model of academic 

administration for quality enhancement in Vocational Schools in Bangkok consisted of 2 

main elements, 12 indicators. The first major element was scoped of research, technology 

and innovation development with 6 indicators as follows: 1) Encourage and support 

students and the personnel on research and development in technology, innovation and 

the invention for the advantage in the studies and earning a living. 2) Analyze and 

evaluate of using curriculum, studies and instruction achievement, using tools and 
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educational equipments, the arrangement of trainings and activities in the school.  

3) Publish research and the invention of a teacher and a student. 4) Coordinate activities 

and cooperate with all outsiders. 5) Make the plan and all projects. 6) Maintain all 

equipments for usable.  The second major element was to encourage the production for 

the business with 6 indicators as follows: 1) Encourage teacher and student to produce 

the products and making business plan for cooperative with the government and private 

sectors, 2) Check the products directly to the standard, 3) Plan the public relations by 

cooperating with privates, communities, and the government sectors, for selling the 

products in between studying for learning skills. 4) Do regularly receiving and paying 

account of the business. 5) Collect the data for rectifying and developing the work.  

6) Maintain production equipments in good condition. The feasibility of appropriateness 

and usefulness of academic administration model, in overall view and in each specific 

indicator were at the highest levels. 

 

Keywords: A model development, Academic Administration, Educational Quality 

 

บทนำ 
         การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบัน รัฐได้เน้นถึงโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงาน

ทางการศึกษาท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะโรงเรียนคือหน่วยปฏิบัติการ ผลของการจัดการศึกษาจะ

เป็นอย่างไร ย่อมข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังน้ันโรงเรียน

อาชีวศึกษาจึงมีภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ใน
หลักสูตร บุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทาง 

การศึกษา  

         การบริหารงานวิชาการ เป็นงานหลักและเป็นหัวใจในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษา  

โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนเพ่ือให้เป็นพลเมืองดีและเป็นแรงงานของชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555) ได้กำหนดงานบริหารโรงเรียนไว้ 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งาน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานบริหารทรัพยากร และงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งาน

บริหารวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 6 หน่วยงานย่อยคือ แผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ

งานส่ือการเรียนการสอน  ตามบทบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2545 คณะกรรมการสำนักงานการอาชีวศึกษามุ่งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาให้มาก

ท่ีสุด เพ่ือท่ีจะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว และรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ
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ของผู้เรียน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินการดังกล่าวทำให้การจัดการศึกษามีความเข้มแข็งใน

การบริหารจัดการ และสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล

ประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.ม.ป.ป. : 33) 

         โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในการ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักรับรองมาตรฐาน ในระยะท่ีผ่านมาโรงเรียนอาชีวศึกษามีนักเรียน

นักศึกษาสนใจเรียนน้อยลงเป็นอย่างมากเน่ืองจากการเรียนรู้ไม่ตรงตามตลาดต้องการ เรียนแล้วยังไม่
สามารถตอบโจทย์คือการสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ประเทศได้ อีกท้ังยังไม่ได้มีการทำ 

วิจัยใด ๆ เพ่ือการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาโรงเรียน

อาชีวศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา แต่อย่างใด 
         ดังน้ันผู้วิจัยซ่ึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงสังกัดอยู่ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเอกชน จึงสนใจ

ท่ีจะทำการวิจัยเร่ืองการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร  เพ่ือการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการและเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน โดยจะศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการแล้วพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของงานวิชาการของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ต่อไป   

 

คำถามการวิจัย 
         การวิจัยคร้ังน้ีมีคำถามสำหรับการวิจัย คือ โมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

การศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือสร้างโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานคร   
2. เพ่ือสร้างคู่มือการใช้งานโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร   

 

 ขอบเขตของการวิจัย 
         การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างและพัฒนาโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังน้ี  
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1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
              โมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ วิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และการ
ส่งเสริมผลผลิตเพ่ือการค้าและธุรกิจ  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 381 คน ครูผู้สอน จำนวน 5,025 คน 

รวมท้ังหมด 5,406 คน ในปีการศึกษา 2562 

    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 191 คน ครูผู้สอนจำนวน 360 คน 

โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบคลาสเตอร์ โดยการใช้ตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970 : 608) รวมท้ังหมด 551 คน ในปีการศึกษา 2562 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
              ตัวแปรท่ีศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  มีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ 1) วิจัย พัฒนานวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ์ และ 2) การส่งเสริมผลผลิตเพ่ือการค้าและธุรกิจ  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัย จำแนกได้ดังน้ี 

1. กรอบแนวคิดของขอบข่ายการบริหารงานด้านวิชาการ มีดังน้ีคือ วิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ องค์ประกอบย่อยคือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน และบุคลากรเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการประกอบ

อาชีพ 2) วิเคราะห์และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอน การใช้เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ทางการศึกษา การจัดอบรมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 3) เผยแพร่งานวิจัยและ

ส่ิงประดิษฐ์ของครูและนักเรียน 4) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 5) จัดทำแผน

และโครงการต่าง ๆ 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้งาน                         

          2. กรอบแนวคิดของการส่งเสริมผลผลิตเพ่ือการค้าและธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปรย่อยคือ  
1) ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน สร้างผลผลิต และจัดทำแผนธุรกิจเพ่ือร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน  

2) ตรวจสอบผลผลิตให้ตรงมาตรฐาน 3) วางแผนประชาสัมพันธ์ โดยการร่วมมือกับเอกชน ชุมชน และ

ภาครัฐ เพ่ือจำหน่ายผลผลิต ระหว่างกำลังศึกษาอยู่เพ่ือการเรียนรู้ 4) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของธุรกิจ

การค้าเป็นประจำทุกเดือน 5) รวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนางาน 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์การ
ผลิตให้อยู่ในสภาพท่ีดี    
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบ และสร้างรูปแบบ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ 
ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบของโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

การศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร   

ข้ันตอนท่ี 2 สร้างโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  และสร้างและประเมินคู่มือการดำเนินงานตามโมเดลบริหารงาน

วิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  
ข้ันตอนท่ี 3 สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

 

สรุปผลการวิจัย 
         ผู้วิจัยได้นำเสนอผลของการสร้างและพัฒนาโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

การศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  มีประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี 1) ผลการสร้างโมเดล

การบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร และสร้างคู่มือการดำเนินการตามโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

         1. ผลการสร้างโมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร คือ รูปแบบประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบ

หลักท่ี 1 คือ การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ องค์ประกอบย่อยคือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน 
นักเรียน และบุคลากรเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ 2) วิเคราะห์และประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอน การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการศึกษา การจัดอบรม  และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 3) เผยแพร่งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ของครูและนักเรียน 4) ประสานงานและ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 5) จัดทำแผนและโครงการต่าง ๆ 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้

งาน  องค์ประกอบหลักท่ี 2 คือ การส่งเสริมผลผลิตเพ่ือการค้าและธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย

คือ 1) ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน สร้างผลผลิต และจัดทำแผนธุรกิจเพ่ือร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน  
2) ตรวจสอบผลผลิตให้ตรงมาตรฐาน 3) วางแผนประชาสัมพันธ์ โดยการร่วมมือกับเอกชน ชุมชน และ

ภาครัฐ เพ่ือจำหน่ายผลผลิต ระหว่างกำลังศึกษาอยู่เพ่ือการเรียนรู้ 4) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของธุรกิจ

การค้าเป็นประจำทุกเดือน 5) รวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนางาน 6) บำรุงรักษาอุปกรณ์การ

ผลิตให้อยู่ในสภาพท่ีดี                   
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ภาพท่ี 1  โมเดลการบริหารงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน 
             กรุงเทพมหานคร  

 

การอภิปรายผล   
         องค์ประกอบหลักท่ี 1 มีเพียง 6 องค์ประกอบ ซ่ึงมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
และมาจากการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ ท้ั ง 12 ท่าน ซ่ึงเล็งเห็นว่าในการปฏิบัติงานจริงน้ันควรมีเพียง  

6 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบหลักท่ี 2 จากการศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และทำการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ 

ผู้เช่ียวชาญเสนอให้มีเพียง 6 องค์ประกอบย่อย ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้เช่ียวชาญเล็งเห็นว่าเพ่ือให้องค์ประกอบ 
ต่าง ๆ สอดคล้องกับความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน  

การนำผลองค์ประกอบเพ่ือหาความเหมาะสมของเน้ือหา ความเป็นไปได้ในการใช้งาน และการ

นำไปใช้ประโยชน์ จะเห็นได้ว่าคู่องค์ประกอบของโมเดลการบริหารวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

องค$ประกอบย+อยที่ 1 

องค$ประกอบหลักท่ี 1 

การวิจัยพัฒนานวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ$ 

 
 

องค$ประกอบย+อยที่ 1 

 

องค$ประกอบย+อยที่ 2 

 

องค$ประกอบย+อยที่ 3 

 

องค$ประกอบย+อยที่ 4 

 

องค$ประกอบย+อยที่ 5 

องค์ประกอบย่อยที/ 6 

 

องค$ประกอบหลักท่ี 2 

การสBงเสริมผลผลิต 

เพื่อการคFาและธุรกิจ 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 

องค$ประกอบย+อยที่ 2 

องค$ประกอบย+อยที่ 3 

องค$ประกอบย+อยที่ 4 

องค$ประกอบย+อยที่ 5 

องค$ประกอบย+อยที่ 6 

 

โมเดลการบริหารงาน

วิชาการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการศึกษา 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร 
 

องค$ประกอบย+อยที่ 6 
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การศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมของเน้ือหาสูง มีความเป็นไปได้

สูง และมีประโยชน์สูงท่ีสุด ซ่ึงมีองค์ประกอบหลัก ๆ คือ องค์ประกอบหลักท่ี 1 มี 6 องค์ประกอบ และ

องค์ประกอบหลักท่ี 2 มีเพียง 6 องค์ประกอบ ซ่ึงสอดคล้องกับ ขจรศักด์ิ อินทรโสภา และประเสริฐ  
อินทรรักษ์ (2017 : 132-140) กล่าวถึงกระบวนการบริหารวิชาการไว้ว่ามี 5 องค์ประกอบ และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของอนันต์ งามสะอาด (2006) ซ่ึงมีผลวิจัยว่า กระบวนการบริหารวิชาการประกอบด้วย  

6 องค์ประกอบ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาตัวแปรจิตวิทยาบางประการท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ

ทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 175 

คน ซ่ึงได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบ 
ข้ันบันได 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวแปรจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรโรงเรียนเกือบทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

เรียงตามลำดับคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจ ด้านสุขภาพจิต และด้านความขัดแย้ง กับคุณภาพชีวิตใน
การทำงานของบุคลากรโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  2) ตัวแปรจิตวิทยา ท้ัง 4 ตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ และ

ร่วมกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรได้มากถึงร้อยละ 60 เฉพาะตัวแปรจิตวิทยาด้านสุขภาพจิตเพียงตัว
แปรเดียวสามารถอธิบายได้มากถึงร้อยละ 48 
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คำสำคัญ: ตัวแปรจิตวิทยา, คุณภาพชีวิตในการทำงานอขงบุคลากรโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research was to study the psychological variables that 

affecting the quality of working Life of the personnel in the eighth school education 

development network under Ratchaburi Primary Education Service Area Office 1. The 

samples in this study were 175 personnel who have worked in those school. The 

instrument for gathering the data was a questionnaire and data were analyzed by using 

descriptive statistics namely percentage, arithmetic mean, and standard deviation, and the 

inferential statistics using the Pearson Moment Correlation Coefficient and Stepwise 

Multiple Regression. 

 The results of this research revealed that :  1) All psychological variables that lead 

to study were concerning with school personnel indicated at high level, that were aspect 

of personality, motivation, mental health, conflicts, and quality of working Life of the 

personnel was indicated at high level.  2) 4 psychological variables were moderate level 

statistical significant positive correlation with the quality of working Life of the personnel 

and could be explain the quality of working Life of the personnel at 60%, especially the 

mental health could be 48% explained. 

 

Keywords: Psychological variables, Quality of working Life of the personnel 

 

บทนำ 
  ทรัพยากรบุคคลท่ีดีเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในองค์การ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน

ของการบริหาร และเป็นผู้วางรากฐานให้องค์การมีความแข็งแรงและม่ันคง เป็นตัวขับเคล่ือนท่ีสำคัญในการ

จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลสูงสุดของ ดังน้ันโรงเรียนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก 
เพราะบุคลากรทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ มีความเป็นอิสระ สามารถคิดหรือกระทำ 

การใด ๆ ตามมโนธรรมและอุดมการณ์ของตน ซ่ึงต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และในการดำเนินชีวิตต้องมี

ส่วนท่ีเก่ียวข้อง 4 ด้านคือ ด้านส่วนตัว เป็นความสมบูรณ์ทางร่างกาย สุขภาพกาย สุขภาพจิต สติปัญญาและ
อารมณ์ ด้านครอบครัว ซ่ึงมีความรัก ความอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวอยู่อย่างมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ด้านชีวิต

การทำงาน ได้แก่ การมีอาชีพและได้ประกอบอาชีพตามความถนัด มีรายได้ม่ันคง มีความเจริญก้าวหน้า  

ด้านชีวิตและสังคม เป็นผู้ท่ีสังคมยอมรับเป็นบุคคลท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม มีเพ่ือนสนิทท่ีรักใคร่

ต่อกันอย่างมาก ซ่ึงบุคลากรท่ีได้รับการเสริมสร้างส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีและมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

ตนเองให้เป็นท่ีช่ืนชอบและยอมรับของสังคมได้ โดยการพูด อาศัยการศึกษาเรียนรู้ท้ังทางจิตวิทยา สังคม

วิทยาและหลักวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้ท่ีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข จากการศึกษาพบว่า จิตวิทยาเป็นศาสตร์

ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ทุกด้านและย่ิงในภาวะขับขัน ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีความสลับซับซ้อน จิตวิทยาจึงเข้ามามี
บทบาทในการแก้ไขปัญหามนุษย์มากข้ึนและคุณลักษณะของบุคลากรในการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์

ท่ีทำงานในปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบหรือตัวแปรจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องหลายประการ คือ 1) แรงจูงใจ  

2) สุขภาพจิต 3) บุคลิกภาพ และ4) ความขัดแย้ง จะเห็นได้ว่าในการปฏิบัติงานในองค์กร ส่ิงหน่ึงท่ีมี

ความสำคัญก็คือคุณภาพชีวิตในการทำงาน ซ่ึงมีความสำคัญอย่างย่ิงในการปฏิบัติงาน เพราะคนเป็น
ทรัพยากรท่ีมีความสำคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่าท่ีสุด คนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทำงาน เพ่ือให้

ชีวิตดำรงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานเม่ือคนต้องทำงานในท่ีทำงานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะ

แวดล้อมท่ีเหมาะสม ทำให้เกิดความสุขท้ังด้านร่างกายและด้านจิตใจ (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547 : 18) 

ปัจจัยท่ีจะทำให้บุคลากรน้ันปฏิบัติงานให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยหน่ึงก็คือแรงจูงใจในการ

ทำงานซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือนำพาองค์กรประสบ

ความสำเร็จ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กรน้ัน ในแต่ละ

องค์กรก็จะมีกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงองค์ประกอบท่ีมักใช้ในหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน จนสามารถ
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายน้ันประกอบด้วย ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงานและความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน (เกวลี พ่วงศรี, 2558) อีกส่ิง

หน่ึงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานก็คือ ความขัดแย้งภายในองค์การ เน่ืองจาก

ทรัพยากรขององค์การท่ีมักมีจำกัดรวมท้ังงานท่ีพนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบน้ันมักมีความแตกต่าง
หลากหลายท้ังขอบเขตเน้ือหาและปริมาณงาน ท้ังในแง่ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไป 

เช่น ความรู้ความสามารถ บุคลิก ทัศนคติ ค่านิยม การรับรู้ ความเช่ือ และความชอบต่าง ๆ จึงอาจนำไปสู่

ปัญหาของความไม่เข้าใจกัน มีความคิดเห็นและมุมมองท่ีแตกต่างกัน จนเกิดเป็นการกระทบกระท่ังกัน 
กลายเป็นไม่ชอบหน้ากัน ไม่ลงรอยกัน และเกิดเป็นความขัดแย้งในท่ีสุด จึงต้องมีการบริหารจัดการในส่วนน้ี

อย่างดี (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552) การศึกษาตัวแปรจิตวิทยาจึงน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานของบุคลากร อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ดีย่ิงข้ึนและส่งผลดีต่อ

ราชการในภาพรวมต่อไป 
ผู้วิจัยจึงมีความตะหนักอย่างย่ิงว่าการจัดการศึกษาและการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็น

โรงเรียนคุณภาพของทางชุมชนและสังคม จะต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีศักยภาพร่วมกันพัฒนาโรงเรียน โดยบุคลากร

ทุกคนจะต้องมีคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดี จึงทำให้มีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าตามตรอบแนวคิดท่ีได้จากการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องน้ี เม่ือนำมาศึกษาในสถาณการณ์ใหม่ ตัวแปรจิตวิทยา
ใดบ้างท่ีเก่ียวข้องหรือมีอิทธิพลกับการแสดงพฤติกรรมการมีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียน

เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

เขต 1 ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาท่ี 8 สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการส่งเสริมบุคลากร เพ่ือทำการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 

ต่อไป  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพของตัวแปรจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และความขัดแย้ง 

และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

 2. เพ่ือศึกษาตัวแปรจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และความขัดแย้ง ท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรบางประการเท่าน้ัน ท่ีเก่ียวข้องและคาดว่าจะส่งผลหรือ 

มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยตัวแปรดังกล่าวผู้วิจัยใช้แนวคิดตัวแปร

จิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจของเฮร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) สุขภาพจิตของรัชนี ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

(2549) บุคลิกภาพของ Costa and McCrae (1985) ความขัดแย้งของสุพานี สฤษฎ์วานิช (2552)  

ส่วนคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรท่ีนำมาศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของ ฮิวส์และคัมมิงส์ (Huse & 

Cumming, 1985 : 235-238) สรุปเกณฑ์คุณภาพชีวิตการทำงานไว้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถของ

บุคคล ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับใน 
การปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติงานในสังคม โดยมีตัว

แปรอิสระ และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กัน แสดงเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์   ตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

การดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Prediction Research) ท่ีมุ่งอธิบายลักษณะของตัวแปร

พยากรณ์หลายตัวแปรกับตัวแปรเกณฑ์เพียง 1 ตัวแปร โดยดำเนินการดังน้ี คือ 
 ข้ันตอนแรก วิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสาระ (Content analysis) เพ่ือกำหนดกรอบตัวแปร

ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยในคร้ังน้ี ท้ังตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซ่ึงเป็นตัวแปรแฝงและตัวแปรท่ี

สังเกตได้ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนำไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในข้ันตอนท่ี 2 

 ข้ันตอนท่ีสอง วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะตัวแปรจิตวิทยาต่าง ๆ จากข้ันตอนแรกและใช้
วิธีการทางสถิติเพ่ือหาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นตัวพยากรณ์มีอิทธิพลส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรโรงเรียนซ่ึงเป็นตัวแปรเกณฑ์ 

ตัวแปรจิตวิทยา 

1. แรงจูงใจ 

    1.1 ความสำเร็จ       1.2 การยอมรับนับถือ 

    1.3 ลักษณะของงาน  1.4 ความรับผิดชอบ 
    1.5 ความก้าวหน้า 

2. สุขภาพจิต 

    2.1 ความพึงพอใจในชีวิต 
    2.2 ความสามารถในการปรับตัว 

    2.3 สมรรถภาพของจิตใจ 

3. บุคลิกภาพ 

    3.1 แบบหว่ันไหว    3.2 แบบแสดงตัว 
    3.3 แบบเปิดกว้าง   3.4 แบบประนีประนอม 

    3.5 แบบมีสติ 

4. ความขัดแย้ง  

    4.1 ด้านงาน 
    4.2 ด้านความสัมพันธ์ 

    4.3 ด้านกระบวนการ 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 

ของบุคลากรโรงเรียน
เครือข่ายเพือ่พัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่  8  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 
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 ประชากรหลักท่ีใช้การวิจัย คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 21 โรงเรียน   

มีจำนวนท้ังส้ิน 321 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้บุคลากร
จำนวน 175 คน เป็นตัวแทนในการวิจัยซ่ึงถือว่าเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจำนวนมากเพียงพอและมีความ

น่าเช่ือถือได้ ไม่น้อยกว่าช้ันต่ำตามตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สอบถาม

ข้อมูลพ้ืนฐาน หรือ Demographic variables จากกลุ่มตัวอย่าง และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดับ 

 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ ที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยข้อที่ 1 และ 2 ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน (Inferential statistics)เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สำหรับเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  

 

ผลการวิจัย 
 1. ตัวแปรจิตวิทยาบางประการท่ีเก่ียวข้องบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 

8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียนลำดับ 

ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจ ด้านสุขภาพจิต และด้านความขัดแย้ง 

 2. คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี  

8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก โดยตัวบ่งช้ี 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านการปฏิบัติงานในสังคม ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 

 3. ตัวแปรจิตวิทยาท่ีนำมาศึกษาท้ัง 4 ตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียน 4 ตัวแปร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย

เรียงลำดับ คือ ด้านสุขภาพจิต ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลิกภาพ และความขัดแย้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ซ่ึงทุกตัวแปรร่วมกันส่งผลมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่าย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนได้มากถึงร้องละ 

60 โดยเฉพาะตัวแปรจิตวิทยาด้านสุขภาพจิตสามารถอธิบายความแปรปรวนได้สูงถึงร้อยละ 48  

 

อภิปรายผล 
1. ข้อค้นพบท่ีกล่าวถึงว่า คือ บุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(  = 3.63, S.D. = .18) แต่ในภาพรวมน้ันแม้จะอยู่ในระดับมาก X
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2. ข้อค้นพบท่ีเก่ียวกับตัวแปรจิตวิทยา 4 ด้าน ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับบุคลากรโรงเรียน อยู่ในระดับ

มากท้ังส้ิน โดยเฉพาะตัวแปรด้านบุคลิกภาพมีอยู่ในระดับมากกว่าทุกด้าน รองลงมาคือด้านแรงจูงใจ ด้าน

สุขภาพจิต และ ด้านความขัดแย้ง ดังน้ันหากเพ่ิมความเข้มข้นของตัวแปรจิตวิทยาดังกล่าวให้มีการ
ดำเนินการหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนก็ย่อมจะเกิดผลดีต่อโรงเรียนมากย่ิงข้ึน  

 3. ตัวแปรจิตวิทยาหรือตัวแปรพยากรณ์ท่ีนำมาศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรเกณฑ์

อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 คือ ด้านสุขภาพจิต  ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลิกภาพและความขัดแย้ง และจาก

การค้นพบน้ี ตัวแปรจิตวิทยาท้ัง 4 ด้านร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์คุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียน
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ได้ร้อยละ 60 โดยเฉพาะตัวแปรด้านสุขภาพจิตสามารถอธิบายคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรได้ร้อย

ละ 48 ซ่ึงก็สอดคล้องกับแนวคิดท่ีหลายท่านได้กล่าวไว้ อาทิ งานวิจัยของนันทา โสรัตน์ และ สุทธินันทน์ 
พรหมสุวรรณ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเร่ืองการศึกษาด้านแรงจูงใจในการทำงาน คุณภาพชีวิตใน

การทำงาน และ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกซนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการทำงาน มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของ

พนักงานบริษัทเอกซนในเขตกรุงเทพมหานคร คุณภาพชีวิตในการทำงาน มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงาน
ของพนักงานบริษัทเอกซนในเขตกรุงเทพมหานคร และ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลไม่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกซนในเขต กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชําเลือง สุขประวิทย์ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาลักษณะบุคคลและ

ความสัมพันธ์กระบวนการทำงานและจิตวิทยาในการทำงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของ
พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะบุคคลในองค์กร

ของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ด้านลักษณะ

บุคคล ด้านลักษณะบุคคลและความสัมพันธ์น้ัน พนักงานทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ดังน้ัน 
องค์กรจําเป็นต้องทำให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานท่ีทำซ่ึงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีด้วย

และหากผลการทำงานดี ผลประกอบการดีจะส่งผลไปถึงคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและร่างกายของพนักงานใน

องค์กรให้ดีตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลูธานส์ และคณะ (Luthans et al., 2005, pp. 1740-1776) 

ศึกษาความสัมพันธ์ของ “ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก” (Positive Psychological Capital) ซ่ึงประกอบไป
ด้วย ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และความยืดหยุ่นทางอารมณ์กับผลการปฏิบัติงานโดยศึกษากับคนงาน

ในประเทศจีน จำนวน 422 คน และวัดผลการปฏิบัติงานจากคะแนนการประเมินของผู้บังดับบัญชาและ

อัตราการข้ึนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Merit-based salary) ผลการศึกษา พบว่า 

ความหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.17) การมองโลกในแง่ดี มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.16) และความยืดหยุ่นทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล 

การปฏิบัติงาน (r = 0.24) และเม่ือนำตัวแปรแต่ละตัวมาศึกษา รวมกันเรียกว่า “ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก” 

พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.24) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. บุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู่ในระดับมาก ดังน้ันจึงควรประเมินตนเองว่ายัง

ขาดในเร่ืองใด และเร่ืองใดท่ีดีอยู่แล้วก็ควรคงไว้และปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน เพราะบุคลากรโรงเรียนมี

คุณภาพชีวิตในการทำงานสูงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้มีคุณภาพและพัฒนาโรงเรียนให้มี

การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 2. ผู้บริหารโรงเรียน ควรตรวจสอบบุคลากรในโรงเรียนของท่านว่ามีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร  

ถ้าบุคลากรยังมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับมาก ก็นำข้อมูลในเร่ืองท่ีบุคลากรของท่านยัง

ขาดหรือมีน้อย นำมาพัฒนาให้มีมากข้ึน โดยการวางแผนการบริหารงานทุกงาน มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับผู้ร่วมงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงาน สนับสนุนการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคลกร ลด

ความขัดแย้งภายในโรงเรียน เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสูงข้ึน 

 3. ผลการวิจัยท่ีพบว่าตัวแปรจิตวิทยาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต รายการท่ีบุคลากรมี

ปฏิสัมพันธ์ไนระดับไม่สูงมากนัก คือตัวแปรจิตวิทยาด้านความขัดแย้ง ได้แก่รายการท่ีอยู่ในระดับปานกลาง   
“ท่านตระหนักและรับรู้ได้ว่ามีความขัดแย้งในเร่ืองเก่ียวกับงานในกลุ่มท่ีท่านทำงานด้วย” และ “ท่านกับ

เพ่ือนร่วมงานมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย” แสดงว่าสถานท่ีทำงานของ

บุคลากรมีการทำงานท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดี ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งมากนัก 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของผลการวิจัย (Consensus) เพ่ือจัดทำเป็นบรรทัดฐาน 

(Norm) นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคลากรระดับสูงของโรงเรียนเรียน รวมท้ังใช้เป็นเกณฑ์ในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนนำไปพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจาก 4 ตัวแปรจิตวิทยาน้ี รวมท้ังตัวแปรด้านสถานภาพของ

บุคลากรโรงเรียน เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการของโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้รูปแบบวิจัยผสมวิธี (Mixed Methodology) แบ่งการวิจัยออกเป็น  

2 ระยะ ระยะแรกเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือกำหนดกรอบตัวแปรกลยุทธ์ในการสืบทอกกิจการโรงเรียน

เอกชน จากเอกสารงานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้อง จำนวน 18 คน ใช้แบบบันทึกข้อมูล และ

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาสาระ (Content Analysis และ
การใช้เทคนิคเดลฟาย ใช้ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  ส่วนระยะท่ีสองเป็นการวิจัย

ในเชิงปริมาณ เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำกลยุทธ์ท่ีศึกษาได้ไปใช้ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซ่ึง

เป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนท่ีกระจายอยู่ตามภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ จากการสุ่มตัวอย่างแบบจัดช้ัน

ภูมิตามสัดส่วน จำนวน 360 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาณใช้  

One sample t-test 

ผลการวิจัย พบว่า 1) กรอบกลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีท้ังหมด 7 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การสร้างแผนการสืบทอดกิจการ (2) การส่ือสาร 
เพ่ือสร้างผู้สืบทอดกิจการ (3) การส่งเสริมการปกครองในครอบครัว (4) การจัดวางตัวทายาทผู้สืบทอด

กิจการ (5) การพัฒนาความพร้อมของทายาทผู้สืบทอดกิจการ (6) การปรับเปล่ียนบทบาทผู้สืบทอดกิจการ

และเจ้าของ (7) การส่งต่ออำนาจและมอบทรัพย์สินแก่ผู้สืบทอดกิจการ  2) มีความเป็นไปได้ในระดับมาก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ังในภาพรวม และในแต่ละกลยุทธ์ย่อย สำหรับการนำไปใช้ในการสืบทอด

กิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

คำสำคัญ: แนวทางสู่ความสำเร็จ, การสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน 
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ABSTRACT 

This research was designed to examine the guidelines for business succession of 

private schools in Thailand. The mixed methodology were design in this study, the 

process was comprised of two phases : first phase consisted of documentary analysis 

concerning family business succession and interpretation of data analysis in order to figure 

out the guidelines for business succession of private schools via Delphi Technique with 

the 18 key informants . The data were analyzed in this stage by contents analysis and 

statistical using median, mode and interquartile range. The second phase was studied the 

guideline for business succession of private schools. The sample were 360  owners of 

private schools which selected by proportional stratified random sampling method. The 

instrument was 5-level rating scale questionnaire. Data were analyzed by mean, standard 

deviation and one sample t-test. 

     The research findings were as follows  1) There were 7 major guideline for business 

succession of private schools in Thailand : (1) business succession planning; (2) communication 

for generating business successor; (3) family governance; (4) determining business successor;  

(5) developing business successor’s readiness; (6) changing roles of business successor and 

business owner and (7) transferring business control and ownership of assets.  2) The level of 

the results obtained from study the possibility of implementing the guideline for business 

succession of private schools in Thailand was highly statistical significant at .05 as a whole and in 

each element. 

 

Keywords: Guidelines for success, Private Schools

 

บทนำ 
 กิจการโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจหน่ึงของครอบครัว ซ่ึงในปัจจุบันมักจะเผชิญกับปัญหาท่ี
คล้ายคลึงกัน คือการขาดแคลนทายาทมารับช่วงดำเนินกิจการต่อ ท้ัง ๆ ท่ีโรงเรียนก็มีการพัฒนา

เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีและมีคุณภาพ แต่ในหลักการเข้าใจว่าหากเจ้าของโรงเรียนมีแนวทางในการสืบทอด

กิจการท่ีดีแล้ว ก็เช่ือว่าจะสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ 
 โรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนในระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ประเภทสามัญศึกษา ซ่ึงจัดการศึกษาภาคบังคับภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยเจ้าของโรงเรียนจะเป็นบุคคลสำคัญในการกำหนดให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ได้ทำงานร่วมกัน การบริหาร

จัดการต้องใช้กลยุทธ์ท่ีมุ่งคุณภาพต้ังแต่เร่ิมเปิดโรงเรียนเป็นต้นมา และยังต้องมีกลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการ
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อีกด้วย เพ่ือให้โรงเรียนเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดย้ังแต่ปัจจุบันเร่ิมมีความเส่ียงท่ีจะไม่มีผู้สืบทอดกิจการต่อ  

ต้องทยอยปิดตัวเองลงเป็นลำดับ ดังท่ีหนังสือพิมพ์มติชน (2558) รายงานว่าในปี พ.ศ. 2540-2556 เฉพาะ

ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียว มีโรงเรียนเอกชนเลิกกิจการไปแล้วมากถึง 225 แห่งจาก
ท้ังหมด 800 กว่าแห่ง ท้ังน้ีเหตุสำคัญอันดับแรกคือการขาดทายาทมาสืบทอดกิจการ (คณะผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : 2560) ท่ีเป็นเช่นน้ันพบว่ามีสาเหตุจากหลายประการ 

อาทิ (1) ทายาทมีการศึกษาไม่สอดคล้องธุรกิจของครอบครัว  (2) ขาดการเตรียมความพร้อม  (3) ทายาท

ขาดความใกล้ชิดกับครอบครัว (ธีระ กนกกาญจนรัตน์, 2557) นอกจากน้ียังพบอีกว่าในหลายประเทศ  
มีเจ้าของกิจการเพียงร้อยละ 41 เท่าน้ันท่ีต้ังใจจะให้บุตรหลานสืบทอดกิจการต่อ ร้อยละ 25 ให้เป็นเจ้าของ

โดยไม่ต้องบริหารงานเอง ส่วนท่ีเหลือกว่าคร่ึงยังไม่แน่ใจว่าบุตรหลานจะสืบทอดกิจการได้สำเร็จ 

(Pricewaterhouse Coopers, 2014 : 4) 

 ในการน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว เจ้าของโรงเรียนเอกชนจึงควรมีความตระหนักในการเตรียม

ความพร้อม หาผู้ท่ีจะมารับช่วงสืบทอดกิจการ เพราะในการน้ีอาจต้องใช้เวลานานดังน้ันจึงควรมีกลยุทธ์หรือ

แนวทางในการสืบทอดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบท่ีจะตามมาภายหลังอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น

การดำเนินงาน และกับผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ด้วยเหตุน้ีจึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาหากลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเภทสามัญ

ศึกษา เพ่ือให้เจ้าของโรงเรียนได้พิจารณานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสืบทอดกิจการโรงเรียนจากรุ่นสู่รุ่น

อย่างต่อเน่ืองสืบต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือกำหนดกรอบกลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย  

   2. เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำกลยุทธ์การสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอน 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได้ไปใช้ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางในการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ โดยใน

ระยะแรกน้ัน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายในการได้มาซ่ึงกรอบกลยุทธ์ มาจาก 

 1. ตำรา เอกสาร บทความ งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังของไทยและต่างประเทศ  

   2. การใช้เทคนิคเดลฟาย โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ประกอบด้วย เจ้าของโรงเรียน
เอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาท่ีเคยใช้กลยุทธ์สืบทอดกิจการของตนเอง จำนวน 9 คน, เจ้าของธุรกิจ

ท่ีทราบกลยุทธ์สืบทอดกิจการเป็นอย่างดี จำนวน 9 คน และนักวิชาการท่ีเช่ียวชาญด้านกลยุทธ์สืบทอด

กิจการ จำนวน 9 คน รวมท้ังหมด 27 คน 
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 3. สาระในการวิจัย ได้แก่ กลยุทธ์หรือแนวทางสู่ความสำเร็จในการสืบทอดกิจการ ซ่ึงผู้วิจัยได้

วิเคราะห์ สังเคราะห์มาจากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน อาทิ Churchill and Hatten (1987),  

Lea (1991),  Aronoff and Ward (1992), Handler (1994), Floren (2002), Venter, Boshoff and Maas 

(2005), Poza (2010), กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (2554), เอกชัย อภิศักด์ิกุล (2557 ก), และดนัย เทียนพุฒ 

(2558) เป็นต้น  สรุปได้กลยุทธ์หรือแนวทางสู่ความสำเร็จหลัก ๆ จำนวน 7 ด้านเพ่ือกำหนดเป็นกรอบใน 

การวิจัยเบ้ืองต้น 

 ส่วนในระยะท่ี 2 เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ เพ่ือการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำกลยุทธ์ 
ท่ีศึกษาได้ไปใช้ในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน โดยได้กำหนดกรอบในการศึกษา ดังน้ี 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ท่ีเปิดสอนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย มีจำนวน 3,901 คน เน่ืองจากมี
จำนวนมาก จึงสุ่มตัวอย่างแบบจัดช้ันภูมิเป็นสัดส่วน มาศึกษาจำนวน 360 คน 

 2. สาระหลักท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิด

สอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย ซ่ึงเป็นผลการวิจัยท่ีได้ในระยะแรก 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ระยะแรก 
     1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Documentary Research) และสรุปเป็น

กรอบคิดเบ้ืองต้น จากน้ันศึกษาต่อด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยส่งแบบสอบถามให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 

Informants) ในแต่ละกลุ่ม จำนวน 27 คน แสดงความคิดเห็น และหาความเห็นท่ีสอดคล้องกันของคำตอบ 

(Concensus) สอบถามท้ังหมด 3 รอบจนได้กลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการโรงเรียนท่ีเหมาะสม  

   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามเทคนิคเดลฟาย ซ่ึงได้
จากการศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา จนมีความเหมาะสม สำหรับการวิจัย 

  3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลหลักในรอบท่ี 1-3 ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน 

ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และในการตอบคำถามแต่ละข้อมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าต่าง ๆ ดังน้ี 

 ค่ามัธยฐาน จากการตอบแบบสอบถาม 1 น้อยท่ีสุด ถึง 5 มากท่ีสุด ใช้เกณฑ์ Mid-point ในการแปล
ความหมาย ส่วนค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ หากไม่เกิน 1.5 แสดงว่าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องกัน 

(Concensus)  (ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม, 2555 : 12) 

ส่วนการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างมัธยฐานและฐานนิยม หากมีค่าไม่เกิน 1.00 ถือว่าความ

คิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญสอดคล้องกัน  (สุมนตรี ประจวบเหมาะ, 2556 : 44) 

 ระยะท่ี 2   

 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน มีจำนวน 360 คน ซ่ึงคำนวณได้จากสูตรของ Taro Yamane (1973 : 886-887) มีความคลาด
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เคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 และใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิตามสัดส่วนจากประชากรในแต่ละภาค ซ่ึงมีจำนวน

รวมกันท้ังหมด 3,901 คน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2559 : 1-453) 

   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สาระท่ีถามได้มาจาก
การศึกษาระยะแรก ได้พัฒนาจนมีความเหมาะสมและ มีค่าความเช่ือม่ันในการนำไปใช้วิจัย (ค่าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟ่าของครอนบาค โดยรวมเท่ากับ 0.97) 

  3. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการตอบแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประมาณค่า พารามิเตอร์ (Parameter) หรือจากค่า Statistics สู่ค่า 

Parameter เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำแนวทางการสืบทอดกิจการไปใช้ โดยเปรียบเทียบ 

ค่าสังเกตได้กับเกณฑ์ค่าคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกว่าระดับความเห็นปานกลาง ( = 3.41) เป็นการประเมินโดยใช้ 
Point Criteria  ได้ใช้การทดสอบค่า t (One sample t-test) ของค่าเฉล่ียแต่ละคู่ ท่ีระดับนัยสำคัญ 

ทางสถิติ .05 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยกระบวนการของ Documentary Research และDelphi 

Technique พบว่า กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย ตามวามเห็นท่ีสอดคล้องกันของผู้ให้ข้อมูลหลัก มีท้ังหมด 68 รายการ  

จาก 7 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การสร้างแผนการสืบทอดกิจการ (2) การส่ือสารเพ่ือสร้างผู้สืบทอดกิจการ  
(3) การส่งเสริมการปกครองในครอบครัว (4) การจัดวางตัวทายาทผู้สืบทอดกิจการ (5) การพัฒนาความ

พร้อมของทายาทผู้สืบทอดกิจการ (6) การปรับเปล่ียนบทบาทผู้สืบทอดและเจ้าของ (7) การส่งต่ออำนาจ

และมอบทรัพย์สินแก่ผู้สืบทอดกิจการ   
 2. เจ้าของโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ  

ของประเทศไทย มีความเห็นในระดับมาก กับกลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการของโรงเรียนเอกชน มีจำนวน  

50 รายการท่ีสามารถนำไปใช้ได้ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงกว่าเกณฑ์ ( = 3.41) ท่ีกำหนดไว้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

การอภิปรายผล 
 1. การวางแผนการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน หากสามารถเตรียมการโดยสร้างแผนการไว้อย่าง

น้อย 5 ปีก็จะทำให้ผู้ท่ีจะรับช่วงต่อมีเวลาเพียงพอพร้อมในการสืบทอดกิจการได้อย่างเต็มตัว โดยควรศึกษา
เก็บรวบรวมข้อมูล ในการวางแผน เช่น จะต้องเตรียมการในเร่ืองใดบ้าง ทำอะไร อย่างไร ใช้เวลา ทรัพยากร

เท่าใด หากทราบตัวอย่างการสืบทอดกิจการจากองค์กรหรือโรงเรียนเอกชนอ่ืน อาจพิจารณาว่าจะนำ

แนวทางจากท่ีอ่ืนมาปรับประยุกต์ใช้ได้ผลหรือไม่ ควรเขียนแผนท่ีมีการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการ

X

X
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ต่าง ๆ ไว้ เช่น ระยะเวลาแต่ละข้ันตอน การเตรียมการให้แผนสำเร็จ ดำเนินการแต่ละเดือนอย่างต่อเน่ือง 

จนสามารถระบุปีท่ีคาดว่าจะมอบตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตให้แก่ทายาทหรือผู้ท่ีจะสืบทอด

กิจการและระบุเวลาเกษียณ หรืออาจระบุเวลาท่ีจะเปล่ียนเป็นท่ีปรึกษา ซ่ึงก็สอดคล้องกับแนวคิดของ Lea 

(1991 : 182) ท่ีกล่าวว่าเจ้าของต้องรับหน้าท่ีทำให้กระบวนการสืบทอดสำเร็จ จัดตารางเวลาในการส่งต่อ 

นอกจากน้ันพบว่าควรสร้างแผนสำรองหรือแผนฉุกเฉิน เช่น หากเกิดอุบัติเหตุท่ีแผนสืบทอดไม่สำเร็จ 

ทายาทไม่รับช่วงต่อ อาจคิดแผนสำรองท่ีจะสรรหาแต่งต้ังผู้บริหารจากคนนอกครอบครัวมาทำงานไปพลาง ๆ 

ก่อน  สอดคล้องกับ Aronoff and Ward (1992 : 15) และ Handler (1994 : 137) ท่ีกล่าวว่าอาจมีภาวะ
ฉุกเฉินท่ีทายาท ผู้จะสืบทอดมาเสียชีวิตก่อน  และถึงแม้จะพบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นปาน

กลางท่ีไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน  และสถานการณ์ของเจ้าของโรงเรียนเพ่ือ

ทราบโอกาส  อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน แต่หากเจ้าของโรงเรียนวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย จะช่วยในการจัดทำ
แผน ดังท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (2552 : 3) กล่าวถึงกระบวนการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์  เร่ิมแรกจะมีการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ เพราะจะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และภัยคุกคาม หรือคือการวิเคราะห์ SWOT น่ันเอง   

 2. แนวทางการส่ือสารสร้างผู้สืบทอด ควรให้กำลังใจหรือให้ความช่ืนชมแก่ทายาทได้รับรู้ว่าไม่เกิน
ความสามารถท่ีจะพัฒนาตนให้มีความพร้อมและ เหมาะสมท่ีจะดำเนินกิจการโรงเรียนต่อไป ซ่ึงก็สอดคล้อง

กับ Kenyon-Rouvinez and Gabs (2007 : 34) ท่ีได้กล่าวถึงการส่ือสารท่ีสำคัญ เช่น เร่ืองค่านิยม

ครอบครัว คำพูดแสดงความรัก และให้กำลังใจ  หลีกเล่ียงการส่ือสารอย่างกำกวม ไม่เปล่ียนไปมา หากบอก

ว่าให้บุตรหลานไปทำงานอ่ืนท่ีชอบได้ ไม่สำคัญว่าต้องมาทำงานกิจการครอบครัวต้องหมายความตามน้ัน  
ไม่ผิดหวัง เสียใจหรือโกรธท่ีบุตรหลานไม่เข้ามาทำงานกิจการครอบครัว นอกจากน้ีควรส่ือสารความต้องการ

ให้ทายาทแบ่งเบาภาระ เช่น ขอให้มาช่วยทำงานตามความถนัดในช่วงปิดภาคเรียนหรือในวันหยุดบางวัน  

และขอให้พิจารณาสืบทอดกิจการโรงเรียนต่อไป และเม่ือมีโอกาสต่าง ๆ ท่ีสมาชิกครอบครัวได้มาพบอยู่กัน
พร้อมหน้า ก็ควรสนทนาเร่ืองการดำเนินกิจการโรงเรียน บอกความน่าสนใจในการดำเนินกิจการต่อ เพ่ือให้

มีทายาทสนใจสืบทอดกิจการ และได้ความรู้เก่ียวกับการดำเนินกิจการ เพ่ือสรรหาเลือกผู้สนใจสืบทอด

กิจการ และในการสนทนากับทายาทหรือสมาชิกครอบครัวท่ีสนใจสืบทอดกิจการ ควรบอกรางวัลท่ีจูงใจ  

ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุน เช่น การศึกษา การฝึกงาน เป็นต้น  อีกท้ังควรสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
เกณฑ์การเลือกผู้สืบทอดท่ีชัดเจนและเป็นธรรม เช่น มีการประเมินโดยคณะกรรมการ ผลงาน ทักษะ 

ความสามารถ การพัฒนาสู่เป้าหมาย เป็นต้น ควรแจ้งให้ครูบุคลากรทราบว่าจะมีผู้นำคนใหม่ของโรงเรียน 

โดยอาจเปิดเผยว่าจะมีการเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี เช่น ผู้นำคนเก่าจะบริหารควบคู่กับผู้นำใหม่จนกว่าส่ิง 

ต่าง ๆ จะเข้าท่ี และเปล่ียนเป็นท่ีปรึกษาหรือเกษียณ และในประเด็นน้ีถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจะ
เห็นด้วยเพียงระดับปานกลางว่าผู้ท่ีจะสืบทอดกิจการต่อไม่จำเป็นต้องส่ือสารให้บุคลากรโรงเรียนทราบ 

ความมุ่งม่ันต้ังใจ ภูมิใจหรือยินดีท่ีได้เป็นผู้สืบทอดกิจการโรงเรียนต่อไป แต่ Kenyon-Rouvinez and Gabs 

(2007 : 36) ก็กล่าวถึงการส่ือสารให้บุคลากรทราบความม่ันคง การประกาศจากผู้จะสืบทอดจะทำให้ไม่เกิด
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ความคาดเดา ข่าวลือว่ากิจการจะเปล่ียนแปลงไปในทางไม่ม่ันคง ทำให้เข้าใจความมุ่งหมายของการดำเนิน

กิจการต่อไป ซ่ึงจะทำให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ และปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท นำไปสู่ความสำเร็จของ

กิจการ 
   3. แนวทางในการส่งเสริมปกครองครอบครัว  พบว่า ควรปลูกฝังสมาชิกครอบครัวด้านคุณธรรมต้ังแต่

วัยเยาว์ เช่น ความกตัญญู ความรับผิดชอบ การมีส่วนส่งเสริมโรงเรียน การเห็นแก่ส่วนรวมก่อนส่วนตน รัก

พ่ีน้องครอบครัว  อีกท้ังควรสอนและส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก 

และให้การสนับสนุนกันและกัน ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้นำคนใหม่ สอดคล้องกับ สิริรัฐ บุญรักษา (2559 : 16) 

กล่าวถึงหลักการให้สวัสดิการของกิจการครอบครัว  สำหรับสมาชิกครอบครัว ประกอบด้วยสวัสดิการทาง

การศึกษา การรักษาพยาบาล ด้านยานพาหนะ ข้อตกลงหรือกฎท่ีเคารพร่วมกันของครอบครัวก็มี

ความสำคัญ เพ่ือให้สมาชิกยึดถือต่อไป แม้เจ้าของโรงเรียนปัจจุบันไม่อยู่ เพ่ือสืบทอดกิจการและจัดสรร
ผลประโยชน์แก่สมาชิกพบว่า ควรจัดทำเกณฑ์การให้ผลประโยชน์ท่ียุติธรรม เหมาะสม และสร้างความ

เข้าใจยอมรับเหตุผล เช่น ผู้สืบทอดและสมาชิกครอบครัวท่ีเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างกัน จะได้รับ

ผลประโยชน์ต่างกัน หรือผู้สืบทอดท่ีเข้ามาทำงานจะได้รับประโยชน์ต่างจากสมาชิกครอบครัวท่ีไม่ได้ทำงาน

ในโรงเรียน  นอกจากน้ันยังพบอีกว่า ควรกำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และท่ีควรพัฒนาของผู้ท่ีจะสืบ
ทอดกิจการในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นผู้นำ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ มนุษยสัมพันธ์ ความรักใน

ครอบครัว อีกท้ังควรฝึกฝนให้ระดมความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือให้คุ้นเคยท่ีจะปรึกษากัน และเจ้าของโรงเรียน

ปัจจุบันอาจช้ีแนะแนวทางว่าควรตัดสินใจอย่างไร  ท้ังข้อกำหนดของครอบครัวและโรงเรียน ดังท่ี ดนัย 

เทียนพุฒ (2558 : 207) กล่าวถึงควรมีการเตรียมทีมความเป็นเจ้าของ  ผู้นำปัจจุบันต้องเตรียมส่งผ่านความ
เป็นเจ้าของไปยังกลุ่มลูกพ่ี ลูกน้อง ลูกหลาน พัฒนาทีมให้สนับสนุนผู้นำ นอกจากน้ัน พบว่า ควรมีการหารือ

กำหนดกฎเกณฑ์ของแผนสำรองในการเปล่ียนแปลงผู้สืบทอดให้สมาชิกครอบครัวคนอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม หากมีเหตุฉุกเฉินหรือหากจะบริหารจัดการโรงเรียนร่วมกันหรือจ้างผู้บริหารภายนอก 
  4. แนวทางในการเน้นวางตัวทายาท พบว่า ควรปลูกฝังจิตสำนึกเป็นประจำว่าการบริหารจัดการท่ีดี  

ทำให้สมาชิกครอบครัวมีความเป็นอยู่ท่ีดีตาม จึงควรสืบทอดดำเนินการโรงเรียนให้ดีต่อไป ซ่ึง Aronoff, 

McClure and Ward (2011 อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2558 : 113) ว่าในฐานะของบิดามารดา ท่านเตรียม

ผู้สืบทอดได้ต้ังแต่วันท่ีเขาเกิดมา ปลูกฝังคุณค่า ทักษะ ทัศนคติ เพ่ือเตรียมเขาตลอดชีวิต เช่นเดียวกับ 
Floren (2002 : 44) ท่ีเห็นว่าการเตรียมการเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลานานกว่าจะทำให้ทุกอย่างพร้อม  

นอกจากน้ีควรแสดงให้เห็นข้อดีของการรับผิดชอบดำเนินกิจการโรงเรียนต่อ  ขณะเดียวกันเจ้าของโรงเรียน

ก็ควรเป็นแบบอย่างของการเป็นเจ้าของว่าได้ประโยชน์ ความสุข สำเร็จ สอดคล้องกับVenter, Boshoff 

and Maas (2005 : 297-299) กล่าวถึงรุ่นบุตรหลานจะไม่สนใจเข้าทำงานหากเห็นคนรุ่นก่อนหน้าต้อง
ทำงานหนัก เครียด นอกจากน้ันยังพบว่าควรปลุกป้ันทายาท โดยฝึกฝนให้รู้และถนัดในงานต่าง ๆ ของ

โรงเรียน  ให้ทายาทรับรู้ว่าเจ้าของหวังให้สืบทอดกิจการต่อไปเม่ือฝึกจนถนัดและทำได้ดี อีกท้ังควรทำให้

สมาชิกครอบครัวเข้าใจว่ามีส่วนเป็นเจ้าของ ต่อไปต้องดูแลโรงเรียน เป็นการสร้างความผูกพันให้สมาชิก
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ครอบครัวรัก และมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการ นอกจากน้ีควรส่ังสอน บอกกล่าว ช่ืนชม ให้รางวัล และส่งเสริม

ให้สมาชิกครอบครัวรับผิดชอบการทำงานเพ่ือครอบครัว และควรแสวงหาแนวร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้

ทายาทรับสืบทอดกิจการโรงเรียนต่อไปโดยแนวร่วมอาจเป็นสมาชิกครอบครัว ครูอาจารย์ หรือ บุคลากรใน
โรงเรียน เป็นต้น เพ่ือเก้ือกูลสมาชิกครอบครัวให้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป ซ่ึงควรฝากความหวังให้สมาชิก

ครอบครัวช่วยกันสืบทอดกิจการหากมีทายาทผู้ท่ีจะสืบทอดหลายคน ก็อาจต้ังผู้ท่ีจะเป็นผู้นำอันดับหน่ึงและ

ผู้นำร่วม สอดคล้องกับ เอกชัย  อภิศักด์ิกุล (2557 : 55) กล่าวว่าหากมีทายาทหลายคนต้องพิจารณาว่าคน

ไหนเก่งด้านไหน และวางตัวให้เหมาะกับตำแหน่ง 
   5. แนวทางการพัฒนาความพร้อมของทายาท  พบว่า ควรให้ความรู้แก่ทายาทและสมาชิกครอบครัว

ต้ังแต่เด็กจนโต ให้รับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นระยะ เพ่ือให้เห็นว่างานมีความหมาย สำคัญ น่าสนใจ 

เช่น สถานการณ์ต่าง ๆ เป้าหมายต่าง ๆ ผลดีต่าง ๆ  ควรมอบหมายให้ทายาทและสมาชิกครอบครัว ท่ีอาจจะ
เป็นผู้สืบทอด ได้คลุกคลีมีประสบการณ์กับกิจการ ผู้คน ต้ังแต่เยาว์วัย โดยอาจให้ช่วยงานแต่เล็ก  โดยควร

มอบหมายให้ช่วยทำงานบ้าง ในช่วงวันหยุด ปิดภาคเรียน หรืออนุญาตให้ฝึกงานอ่ืน ๆ ท่ีจะมาช่วยโรงเรียน

ได้ โดยไม่ทำให้งานโรงเรียนน่าหลีกหนี  สอดคล้องกับ Churchill and Hatter (1987: 62) กล่าวถึง เด็กได้

เร่ิมฝึกพัฒนาสู่การทำงานในกิจการต้ังแต่เด็กได้ยินผู้ใหญ่คุยกันเร่ืองงานระหว่างรับประทานอาหาร ได้
ทำงานเป็นกะช่ัวคราว และทำงานในกิจการครอบครัวช่วงหยุดภาคเรียน นอกจากน้ี พบว่า ควรให้โอกาส

ทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโรงเรียน เช่น หลักสูตรปริญญาทางการบริหารการศึกษา ภาษาต่าง ๆ 

เทคโนโลยี  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีทายาทถนัด  และสามารถช่วยงานโรงเรียนได้ แม้ไม่ได้มาดำเนินกิจการ

โรงเรียน อีกท้ังควรแสดงให้เห็นข้อดีของการทำงานโรงเรียน ท่ีได้ประโยชน์กว่าการทำงานท่ีอ่ืน เช่น 
ผลตอบแทน ความคุ้นเคย การให้ความร่วมมือ เพ่ือนร่วมงานท่ีดี ความสะดวกต่าง ๆ และควรให้ทายาทมี

ประสบการณ์ เร่ิมเข้าทำงานในด้านต่าง ๆ เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติหลากหลายหน้าท่ี จนเกิดความรู้ เข้าใจ และ

สามารถปฏิบัติงานในหลายหน้าท่ี ซ่ึง Poza (2010 : 86)  กล่าวว่า นอกจากประเมินความสามารถ ความ
สนใจของทายาทแล้ว ยังควรประเมินความพึงพอใจในอาชีพท่ีทายาททำงานในกิจการ อีกท้ังควรให้ทายาท

ฝึกงานจนเล่ือนข้ันเป็นระดับหัวหน้า  เพ่ือฝึกความเป็นผู้นำ เช่น การส่ือสาร การควบคุมส่ังงาน  การจูงใจ 

การทำให้ลูกน้องพัฒนางานก้าวหน้าและควรให้ทายาทส่ังสมการยอมรับของผู้เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า 

บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง 
  6. แนวทางการปรับเปล่ียนบทบาทผู้สืบทอดและเจ้าของ พบว่า ควรให้ผู้สืบทอดฝึกฝนการเป็นผู้นำ

สูงสุด โดยยังมีเจ้าของโรงเรียน หรือมีผู้บริหารมืออาชีพเป็นพ่ีเล้ียง บริหารจัดการคู่กันกับผู้สืบทอดในช่วง 

ปีแรก ๆ เช่น การประชุม การวางโครงการ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ ซ่ึง ธงชัย สินติวงษ์ (2546 อ้างถึง

ในกิติพงศ์ อุรพิพัฒนพงศ์, 2554 : 156) กล่าวว่า ในช่วงส่งผ่านธุรกิจ เจ้าของรุ่นเก่าไม่ควรเก่ียวข้องกับการ
บริหารมากนัก ควรดูแล กำกับห่าง ๆ ค่อย ๆ วางมือ เป็นเพียงผู้ช่วยให้คำแนะนำ ปรึกษาแก้ไขปัญหาและ

ประสานงาน ซ่ึงพบว่า เจ้าของโรงเรียนไม่ทำให้ผู้สืบทอดรู้สึกว่าเจ้าของจะยังเป็นผู้ตัดสินใจช้ีขาดไปทุกเร่ือง

ดังเดิม  ยังพบอีกว่าเจ้าของโรงเรียนเร่ิมให้ผู้สืบทอดตัดสินใจบริหารจัดการแทนในบางเร่ือง ควรให้
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คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ ในขณะเดียวกันเจ้าของโรงเรียนก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของผู้สืบทอด ซ่ึงอาจ

แตกต่างจากเจ้าของ เพราะมีความเป็นไปได้ท่ีส่ิงท่ีใช้ได้ในอดีต อาจใช้ไม่ได้ในยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป นอกจากน้ี  

พบว่า ควรจัดการความขัดแย้งความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกันระหว่างเจ้าของกับผู้สืบทอด ระหว่างผู้สืบทอดกับครู
บุคลากร หรือระหว่างผู้สืบทอดกับสมาชิกครอบครัว ซ่ึง Kenyon-Rouvinez and Gabs (2007 : 40-44) 

กล่าวถึงความขัดแย้งมีส่วนดีท่ีช่วยให้แต่ละฝ่ายได้โอกาสบอกความคิดเห็นแก่กัน สามารถนำมาพิจารณาเพ่ือ

ปรับเข้าหากันและช่วยให้ตัดสินใจไปทางดีข้ึน ควรจัดการความขัดแย้งด้วยการวางกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน เพ่ือ

หลีกเล่ียงความคาดหวังในส่ิงท่ีอยู่นอกกฎ ควรช่วยเหลือสมาชิกท่ีไม่ได้เป็นผู้นำ ให้ทำงานในบทบาทท่ี
เหมาะสม ไม่รู้สึกโดนทอดท้ิงเสียกำลังใจ ควรเคารพความสัมพันธ์มืออาชีพ  ไม่มองว่ายังเป็นเด็ก เปิดใจ

กว้าง รับฟังความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน สนับสนุนสมาชิกใหม่ เช่น ลูกสะใภ้ ลูกเขยท่ียินยอมเข้าครอบครัวโดย

เซ็นสัญญาไม่เรียกร้องทรัพย์สินเม่ือหย่าร้าง นำการตัดสินแก้ปัญหาความขัดแย้งมาร่วมแก้ด้วยกัน และ
แสวงหาความสมานฉันท์ เช่นเดียวกับ รวิดา วิริยกิจจา (2559 : 16) กล่าวถึงกลไกการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งว่า อาจหลีกเล่ียงเผชิญหน้า โดยคุยสองต่อสอง เจรจาต่อรอง แก้ปัญหาร่วมกัน หรือใช้คนกลาง 

ไกล่เกล่ีย 

  7. แนวทางการส่งต่ออำนาจและมอบทรัพย์สิน โดยควรส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกร่วมมือ 
ช่วยเหลือ ให้ความคิดเห็น แนะนำแก่ผู้นำโรงเรียนคนใหม่  นอกจากน้ีควรสร้างความเข้าใจในครอบครัว 

ตามข้อกำหนดหรือธรรมนูญครอบครัว เช่น การให้ผลประโยชน์ตามลำดับ ยุติธรรมตามความเหมาะสม 

อีกท้ังควรกำหนดอำนาจบทบาทหน้าท่ีของผู้สืบทอด และสมาชิกครอบครัว ถ้ามีทำงานให้โรงเรียน เช่น 

ด้านอำนาจการบริหารจัดการ ผู้สืบทอดมีสิทธิสูงสุด ขณะท่ีผู้ท่ีไม่ทำงานให้โรงเรียนไม่สามารถช้ีขาดได้  
ส่วนด้านผลประโยชน์ ผู้ทำงานจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าผู้ท่ีไม่ทำงานให้โรงเรียน นอกจากน้ีเจ้าของ

โรงเรียนสามารถส่งมอบทรัพย์สินโดยแจ้งให้สมาชิกครอบครัวทราบและเข้าใจถึงวิธีการจัดสรรทรัพย์สิน 

แบ่งมรดก ผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ไม่ลำเอียง มีความเหมาะสม และควรยืนยันข้อตกลงครอบครัวท่ี 

ต้ังไว้ เช่น ข้อกำหนดในการโอนกิจการ ระบุว่าเม่ือผู้สืบทอดได้รับโอนกิจการแล้วให้ดำเนินกิจการต่อ คงไว้

ซ่ึงกิจการท่ีเป็นมรดก ให้เก้ือกูลสมาชิกครอบครัวให้ได้รับผลประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป อีกท้ังพบว่า

ควรมีการแนะนำส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวช่วยเหลือกันต่อไป เช่น อาจจัดต้ังกองทุนกองกลาง บริษัท 

สมาคม หรือสหกรณ์ ซ่ึงเจ้าของโรงเรียนปัจจุบันอาจริเร่ิมให้ นอกจากน้ัน ควรจัดทำเอกสารทางกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง เช่น พินัยกรรม การจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง เพ่ือดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินต่าง ๆ หากเจ้าของ

ไม่ทันดำเนินการเสร็จส้ิน อาจมีผู้ทำแทนหรืออาจระบุในพินัยกรรม มีผู้สืบทอดสำรอง ถ้าเกิดกรณีทายาทท่ี

รับสืบทอดเสียชีวิตก่อน หรือเปล่ียนใจไม่สืบทอดกิจการ  อีกท้ังควรกำหนดระยะเวลาการโอนกิจการ ท้ังด้าน

ใบอนุญาตต่าง ๆ กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), กรมท่ีดิน  
อีกท้ังพบว่า ควรดำเนินการส่งต่ออำนาจและส่งมอบทรัพย์สินตามช่วงเวลาท่ีกำหนด ตามข้อกำหนดท่ีได้

ประชุมช้ีแจง และถึงแม้กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปานกลางเร่ืองความจำเป็นต้องทำพินัยกรรม 

ท่ีป้องกันปัญหาความขัดแย้ง เช่น อาจระบุในพินัยกรรมว่า หากผู้ใดฟ้องร้องในคดีมรดกตามพินัยกรรมจะมี
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

มาตรการตัดสิทธิประโยชน์ แต่ สอาด นาวีเจริญ (อ้างถึงในกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2554 : 112) กล่าวถึง 

หากไม่ต้องการให้ทายาทฟ้องร้องกันเอง อาจเขียนในพินัยกรรมในการตัดมิให้รับมรดก ซ่ึงกิติพงศ์  

อุรพีพัฒนพงศ์ (2554 : 105-107, 116) กล่าวว่าบางคนเช่ือผิด ๆ ว่าการทำพินัยกรรมเป็นการแช่งตัวเอง 
เม่ือเสียชีวิต เกิดปัญหาฟ้องร้อง ความจริงแล้วการทำพินัยกรรมเป็นเร่ืองการเตรียมตัววางแผนกิจการ

ครอบครัวท่ีดี  อาจทำพินัยกรรมโดยเขียนหรือพิมพ์และมีพยานอย่างน้อย 2 คนท่ีเป็นบุคคลท่ีไม่ได้รับมรดก

หรืออาจทำพินัยกรรมแบบลับ เขียนแล้วปิดผนึกส่งให้ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอเก็บ ควรจัดทำ

พินัยกรรมตามคำแนะนำของทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมาย สามารถให้ทนายท่ีไว้ใจเก็บ  พินัยกรรมคง
ไม่ใช่ทางออกสุดท้ายในการแก้ไขข้อพิพาท การทำความเข้าใจระหว่างสมาชิกครอบครัว การอบรมเล้ียงดู 

การส่ือสาร และการแบ่งปันผลประโยชน์ท้ังส่วนตนและส่วนรวมอย่างเป็นธรรมต่างหาก จะขจัดข้อพิพาท

ของสมาชิกครอบครัวได้ 
 แนวทางสู่ความสำเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  

ซ่ึงแต่ละครอบครัวอาจเลือกใช้ต่างกัน ดังท่ี กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (2554 : 164) กล่าวว่ากลยุทธ์หรือ

วิธีการในแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันและไม่สามารถใช้เป็นสูตรสำเร็จ จึงต้องพิจารณาและเลือกใช้ตาม

ความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เจ้าของโรงเรียนควรเตรียมการเขียนแผนไว้ล่วงหน้าและอำนวยการให้สำเร็จ โดยระบุกิจกรรมและ

เวลาให้สามารถดำเนินไปสู่เป้าหมาย และควรมีแผนสำรอง หรือแผนฉุกเฉินเอาไว้ด้วยหากแผนแรกไม่
สามารถดำเนินไปตามท่ีคาดหวังไว้ 

   2. เจ้าของโรงเรียนควรให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความน่าสนใจในการดำเนินกิจการต่อ ควร

บอกความต้องการให้บุตรหลานช่วยแบ่งเบาภาระและสืบทอดกิจการต่อ รวมท้ังควรให้ความช่ืนชม กำลังใจ 
และให้รางวัลในการจูงใจท่ีเหมาะสม และหากสามารถทำให้ทายาทเร่ิมรู้จักและเข้ามาช่วยงานกิจการต้ังแต่

วัยเยาว์ จะส่ังสมทำให้เกิดความผูกพันกับกิจการ รวมท้ังควรแจ้งเกณฑ์การเลือกผู้สืบทอด แจ้งให้บุคลากร

ได้ทราบการดำเนินการไปสู่การเปล่ียนผู้นำคนใหม่ เพ่ือให้เข้าใจ ยอมรับ และรู้สึกม่ันคงท่ีจะทำงานต่อไป 

   3. เจ้าของโรงเรียนควรปลูกฝังคุณธรรม เช่น ความกตัญญู ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมส่งเสริม
กิจการโรงเรียน ให้รักพ่ีน้องครอบครัว มีความสามัคคี เห็นประโยชน์ส่วนรวม ควรสร้างข้อตกลงหรือกฎให้

ทุกคนยึดถือร่วมกัน เช่น กำหนดลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีควรพัฒนาผู้ท่ีจะสืบทอด การส่งเสริมให้สมาชิก

ครอบครัวช่วยทำงานด้วยความสมัครใจ โดยจะสนับสนุนเตรียมความพร้อมและให้ผลประโยชน์ท่ียุติธรรม 

และเหมาะสม  ทำให้ทุกคนเข้าใจยอมรับเร่ืองการให้ผลตอบแทนท่ีเหมะสม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกครอบครัว  ให้ช่วยเหลือสนับสนุนกัน ไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำ  

  4. เจ้าของโรงเรียนควรบ่มเพาะ ปลูกจิตสำนึกให้แก่บุตรหลานต้ังแต่วัยเยาว์เป็นประจำถึงการดำเนิน

กิจการโรงเรียนเพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้รับประโยชน์ โดยหวังให้ทายาทมาสืบทอดกิจการต่อ โดยหาก
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ทายาทได้ฝึกฝนในหลายหน้าท่ีจนถนัด จะทำได้ดีมีความเจริญก้าวหน้า ซ่ึงเจ้าของโรงเรียนควรสร้างความ

เข้าใจและทำให้สมาชิกครอบครัวมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ควรเป็นแบบอย่างท่ีดี รวมท้ังอาจหาแนวร่วม

สนับสนุนให้ทายาทสืบทอดกิจการต่อไป เช่น เครือญาติ ครูอาจารย์ บุคลากรโรงเรียน เป็นต้น 
   5. เจ้าของโรงเรียนสามารถเตรียมบุตรหลานต้ังแต่วัยเยาว์โดยให้ความรู้ รับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของ

กิจการโรงเรียนเป็นระยะ และให้โอกาสศึกษาในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโรงเรียน พร้อมท้ังให้เร่ิม

เข้ามาเรียนรู้ ฝึกงาน คลุกคลีกับผู้คนต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ช่วยทำงานบางอย่างในช่วงวันหยุด ปิดภาค

เรียน หรือให้ฝึกงานท่ีอ่ืนท่ีจะมาช่วยโรงเรียนได้ ได้รับการเล่ือนข้ันข้ึนเป็นระดับหัวหน้างาน เพ่ือฝึกความ
เป็นผู้นำ เช่น การส่ือสาร การควบคุมส่ังงาน การจูงใจ การทำให้บุคลากรพัฒนางานก้าวหน้า และให้ทายาท

ได้ส่ังสมการยอมรับของผู้เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อท่ีเก่ียวข้อง 

  6. เจ้าของโรงเรียนควรให้ผู้สืบทอดฝึกฝนการเป็นผู้นำสูงสุด โดยเจ้าของหรือผู้บริหารมืออาชีพเป็นพ่ี
เล้ียงในช่วงแรก ให้ผู้สืบทอดปรึกษาก่อนการตัดสินใจ หรือให้ตัดสินใจบริหารจัดการแทนในบางเร่ือง และ

ควรมีการจัดการความขัดแย้งของทุกฝ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในช่วงการเปล่ียนบทบาทผู้สืบทอดและเจ้าของ   

  7. เจ้าของโรงเรียนสามารถส่งต่ออำนาจโดยส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำแก่ผู้นำโรงเรียนคนใหม่ 

สร้างความเข้าใจตามข้อกำหนดหรือธรรมนูญครอบครัว รวมท้ังแจ้งให้สมาชิกครอบครัวทราบและเข้าใจถึง
วิธีการจัดสรรทรัพย์สิน มรดก หรือผลประโยชน์อย่างยุติธรรม เหมาะสม ให้ช่วยเหลือกัน เช่น อาจจัดต้ัง

กองทุนกองกลาง บริษัท สมาคม หรือสหกรณ์ ซ่ึงเจ้าของโรงเรียนอาจริเร่ิมให้ นอกจากน้ันควรจัดทำ

เอกสารทางกฎหมาย เช่น พินัยกรรม ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง อาจระบุผู้สืบทอดสำรองกรณีทายาทท่ีรับ

สืบทอดเสียชีวิตก่อนหรือสืบทอดไม่สำเร็จ อีกท้ังกำหนดระยะเวลาโอนกิจการท้ังด้านใบอนุญาตต่าง ๆ  
เช่น สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), กรมท่ีดิน เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1. ควรทำวิจัยแนวทางหรือกลยุทธ์สืบทอดกิจการสำหรับเจ้าของธุรกิจโรงเรียนประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงมี

ความแตกต่างกันในพ้ืนฐานตามความยากง่ายของธุรกิจ   

    2. ควรทำวิจัยรูปแบบหรือ Model การสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีมีรูปแบบวิธีการแตกต่างกัน  

ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละครอบครัวเจ้าของโรงเรียน 
   3. ควรทำวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาเชิงลึก  เก่ียวกับแนวทางสู่ความสำเร็จหรือกลยุทธ์สืบทอดกิจการ

โรงเรียนท่ีมีขนาดและสถานท่ีต้ัง แตกต่างกัน 

   4. ควรทำวิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน   
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือ สถาบันมหาวิทยาลัย ควรจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมหรือสัมมนา ในการ

เตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าของโรงเรียนเอกชนและทายาทเก่ียวกับการสืบทอดกิจการ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ี
ละเลย มีความยากในการดำเนินการ และต้องใช้ระยะเวลา 

 2. หน่วยงานของรัฐท่ีกำกับดูแลโรงเรียนเอกชน ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินงานใน

อนาคตในด้านความรู้ และการสืบทอดกิจการ เพ่ือให้ทายาทผู้จะสืบทอดกิจการโรงเรียนได้รับการดูแล

ช่วยเหลือให้ดำเนินกิจการโรงเรียน  แบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐให้ดีย่ิง ๆ ข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3.ใน

โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใน 6 ด้าน ได้แก่  ความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความประหยัด และความเมตตากรุณา  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3ในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562จำนวน 

340คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) 

และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way-ANOVA) 

ผลการศึกษา พบว่า 1) นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา มีจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี

จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเสียสละ และความประหยัด สำหรับด้านอ่ืน ๆ มีจริยธรรมอยู่ใน
ระดับมาก  2) การเปรียบเทียบนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ท่ีมีเพศ และระดับช้ันท่ีต่างกัน มีจริยธรรมโดยรวมไม่

แตกต่างกันยกเว้นนักเรียนท่ีอาชีพผู้ปกครอง ต่างกัน มีจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: จริยธรรม, นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 
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ABSTRACT 

This research was purposed to study and compare of morality of the level 3-

students in schools under the administrative organization office of Nakhon Ratchasima, 

that divided by gender, age and occupational of the guardian, the sample 340 students 

were the level 3-students in schools under the administrative organization office of 

Nakhon Ratchasima, academic year 2019. The tool that using to collected the data was 

the inquired form of 5 levels rating scales. The statistic, to analyze the data such as 

percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way-ANOVA. 

The results of research found that:  1) The morality of level 3- students in schools 

under the administrative organization office of Nakhon Ratchasima in overall was at high 

level (X̅ = 3.66). When considered by side, found that: there were at high levels of 3 sides 

as the first was discipline, secondary were loyalty, kindliness, responsibility and the other 

sides were at moderate level.  2) Comparison results of student of level 3- students in 

schools under the administrative organization office of Nakhon Ratchasima, found that the 

students with different gender and classes, in overall were not different behavior of 

morality. Excepted the different occupational of the guardian were different with 

statistically significant at .05 level. 

 

Keywords: Morality, Students of Level 3 

 

บทนำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ีได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จึงมุ่งพัฒนาคนและสังคมไทยให้

ครอบคลุม 3 เร่ืองหลัก คือการพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมนำความรู้ โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ

พัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ตลอดชีวิต ต้ังแต่วัยเด็กให้มีความรู้พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต 
พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานและ

การแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากำลังคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

องค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้ท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และองค์ความรู้สมัยใหม่ต้ังแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2555) ซ่ึงสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรม ดังน้ันการจัดการศึกษาและการให้ความรู้แก่ประชาชนจะต้องมีการพัฒนาทางด้านคุณธรรม
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จริยธรรม ควบคู่กันไปด้วย สังคมจึงจะอยู่กันอย่างสงบสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 5) ในปัจจุบัน

วัฒนธรรมต่างชาติมีการหล่ังไหลเข้าสู่ประเทศไทยมากข้ึนโดยผ่านส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะท่ีคน

ไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ประกอบกับสถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา มีบทบาทน้อยลง

ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมของเยาวชนจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสำคัญทำให้สังคมอยู่กัน

อย่างไม่ปกติสุข  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าภาระหน้าท่ีของโรงเรียนมิได้มีแต่เพียงการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตเท่าน้ันหากแต่ยังมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องสร้าง

คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมให้แก่เยาวชนท่ีจะออกไปเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมอีกด้วย 

โรงเรียนจึงต้องทำหน้าท่ีจัดกระบวนการท้ังมวลเพ่ือสร้างเสริมและปลูกฝังจริยธรรมค่านิยมอันดีงาม เพ่ือ
นำไปสู่ชีวิตท่ีสงบสุข การสอนให้เยาวชนรู้ว่าส่ิงใดดีส่ิงใดช่ัวคือการให้ความรู้ ความเช่ือและเน้นการสร้าง

ทัศนคติ การให้ความรู้ทางจิตวิทยาจริยธรรมช่วยให้เข้าใจลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีมีผลต่อพัฒนาการทาง

จริยธรรมซ่ึงมี 3 ลักษณะ ได้แก่ สติปัญญาดี สุขภาพจิตดี มีประสบการณ์สังคมดี จริยธรรม จึงเป็น

เคร่ืองช่วยช้ีแนวทางการพัฒนาคนท่ีเป็นบัวใต้น้ำให้เป็นบัวเหนือน้ำได้ (บุรยวัสฐ์ ตปรางทิพย์, 2550 : 23)  

จากความสำคัญของการปลูกฝังจริยธรรมค่านิยมอันดีงาม ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือท่ีจะนำผลท่ี

ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ในโรงเรียนปากช่องพิทยาคม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับ จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามเพศ ระดับช้ัน และอาชีพผู้ปกครอง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาระดับจริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงผู้วิจัยสนใจศึกษา

องค์ประกอบจริยธรรม 6 ด้าน (วีระ วงศ์สรรค์, 2562) ดังภาพท่ี 1  
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        ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาระดับจริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา คร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี 

      ขอบเขตของเน้ือหา  
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระดับจริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงศึกษาในองค์ประกอบจริยธรรม 6 ด้าน ประกอบด้วย ความมีระเบียบ

วินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความประหยัด และความเมตตากรุณา 

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
1. ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของนักเรียน ได้แก่เพศ ระดับช้ันปีและ อาชีพของผู้ปกครอง 
2. ตัวแปรตาม คือ จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ประกอบด้วย  

6 ด้าน คือ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความประหยัด และความ

เมตตากรุณา 
 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เพ่ือปลูกฝัง

จริยธรรมของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลและแนวทางให้ผู้เก่ียวข้องได้ศึกษาเพ่ือปรับปรุงจริยธรรมของ

นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
การดำเนินการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาจริยธรรมของ

นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตาม

ข้ันตอนต่อไปน้ี 

ขFอมูลท่ัวไป 
1. เพศ 
2. ระดับช้ัน 
3. อาชีพของผูCปกครอง 

จริยธรรมของนักเรียนชBวงช้ันท่ี 3 โรงเรียนปากชBองพิทยาคม 
1. ความมีระเบียบวินัย          2. ความรับผิดชอบ 
3. ความซ่ือสัตย$                  4. ความเสียสละ 
5. ความประหยัด                6. ความเมตตากรุณา 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาได้แก่นนักเรียนช่วงช้ัน ท่ี  3 (ช้ัน มัธยมศึกษาปี ท่ี  1-3) โรงเรียน  

ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2,840 คน และกำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3  

ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 340 คนโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp.608 - 610) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นเคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยปรับปรุงจากเคร่ืองมือ โดยแบ่งออกเป็น  

2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปีท่ีศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนปากช่องพิทยาคม จำนวน  

44 ข้อ ประกอบด้วย 6 ด้าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงลำดับจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากเคร่ืองมือของชูพงษ์  

สุขรัตน์ (2554) โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีทำ

วิจัยเพ่ือกำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 2. สร้างเคร่ืองมือจากตำราการวัดผลประเมินผล 
รวมท้ังตัวอย่างแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรมของนักเรียนจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 3. กำหนด

ขอบเขตของการศึกษาจริยธรรมตามองค์ประกอบ 6 ด้าน แล้วจึงสร้างเคร่ืองมือตามขอบเขตท่ีกำหนด 

 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีได้แยกออกเป็นการหาความเท่ียงตรง 

การทดสอบหาค่าอำนาจจำแนกและความเช่ือม่ัน ดังน้ี 

1. การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ดำเนินการดังน้ี 
1.1 เสนอแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแก้ไข 

1.2 นำแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขและปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ ความ

เท่ียงตรงและความถูกต้องของเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน  

1.3 นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนำเสนอต่อ
ประธานและคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเป็นคร้ังสุดท้าย 

2. การหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) การหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ดำเนินการโดย 

นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนท่ีในช่วงช้ันท่ี 3 จำนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่
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กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach, 1990, pp. 202-204) โดยได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.97 นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุง

แล้วไปเก็บข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัย ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. นำหนังสือย่ืนถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการ
รวบรวมข้อมูล 

2. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับ

ด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจำนวน 340 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

3. นำแบบสอบถาม มาตรวจให้คะแนน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 107) และหาค่าทาง

สถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โดยการทดสอบค่าที (t –test) และวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ปรากฏผลดังน้ี 

1. จริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังน้ี  
1.1 ด้านความมีระเบียบวินัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเรียงตามลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก คือ ฉันแต่งกายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ฉันท้ิงเศษกระดาษหรือขยะลง

ในภาชนะรองรับเท่าน้ัน ฉันหยุดเรียนโดยไม่มีเหตุผล อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ  

1.2 ด้านความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเรียนลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  
3 ลำดับแรก คือ ฉันไม่เข้าเรียนในบางรายวิชาท่ีไม่ชอบเรียน ฉันคืนของแก่เจ้าของทุกคร้ังท่ียืมมา ฉันช่วย

ผู้ปกครองทำงานบ้านด้วยความเต็มใจ ตามลำดับ  
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1.3 ด้านความซ่ือสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากทุกข้อ เม่ือเรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ฉันทุจริตในการสอบเป็นประจำ ฉันโกหกพ่อแม่ว่ามาทำงานท่ี

โรงเรียนในวันหยุด แต่ไปเท่ียวเตร่แทน ถ้าไปซ้ือขนมแล้วได้รับเงินทอนเกินมาฉันจะคืนเขา ตามลำดับ 
1.4 ด้านความเสียสละ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากทุกข้อ เม่ือเรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ฉันชอบแบ่งปันส่ิงของให้เพ่ือนด้วยความเต็มใจ ฉันชอบ

บำเพ็ญประโยชน์ให้ส่วนรวม ฉันยินดีเสียสละเวลาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ตามลำดับ ยกเว้น ฉันชอบ

ช่วยเหลือเฉพาะเพ่ือนท่ีช่วยเหลือฉัน อยู่ในระดับปานกลาง  
1.5 ด้านความประหยัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก คือ ฉันชอบซ้ือของเล่นราคาแพง ฉันใช้สมุด และปากกาจนหมดแล้วจึงซ้ือใหม่ ฉันจะซ้ือ

เฉพาะของท่ีจำเป็นเท่าน้ัน ตามลำดับ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ  
1.6 ด้านความเมตตากรุณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

3 ลำดับแรก คือ ฉันเกลียดคนจน ฉันชอบรังแกสัตว์เพ่ือความสนุกสนานของตัวเอง ฉันมีความยินดีท่ีเพ่ือน

ได้รับรางวัลโดยไม่รู้สึกอิจฉาริษยา ตามลำดับ  

2. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จำแนกตามเพศ ระดับช้ันท่ีต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

3. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา จำแนกตามอาชีพผู้ปกครองโดยรวมและด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความเสียสละ แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
พบประเด็นสำคัญท่ีต้องนำมาอภิปราย ดังน้ี 
1. ผลการศึกษาจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้าน

ความประหยัด อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือด้านความรับผิดชอบ 

ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความเมตตากรุณา ด้านความเสียสละ และด้านความ
ประหยัด มีคุณธรรม จริยธรรม ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชูพงศ์ สุขรัตน์ (2554) ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี ใน 5 ด้าน คือ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ และความอดทน 
ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง

ทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556) ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 
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โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน 

1.1 จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ในด้านความมีระเบียบวินัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากโรงเรียนมีนโยบายด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนอย่างเข้มงวด รวมท้ังได้ประสานความ

ร่วมมือกับผู้ปกครองให้ช่วยดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเองในขณะท่ีนักเรียนอยู่บ้าน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556) ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร 

อำเภอบางประกง พบว่า จริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความมีระเบียบวินัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

เช่นกัน  

1.2 จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี
เน่ืองจากในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้สอดแทรก และเน้นพัฒนา

นักเรียนให้เกิดพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบด้วย จึงส่งผลให้จริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร สาระพันธ์ (2554) พบว่า คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

ด้านความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

1.3 จริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ด้านความซ่ือสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โรงเรียน ได้

ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุตรหลานของตนเป็นผู้มีความซ่ือสัตย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร สาระพันธ์ 

(2554) พบว่าคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองชลบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านความซ่ือสัตย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ชูพงศ์ สุขรัตน์ (2554) พบว่า จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านความซ่ือสัตย์
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ  

1.4 จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ด้านความเสียสละ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้มีการเสียสละ และ

ผู้ปกครองนักเรียนก็ให้ความสำคัญและเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชูพงศ์  
สุขรัตน์ (2554) พบว่า จริยธรรมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556) พบว่า จริยธรรมของนักเรียน

ระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ด้านความเสียสละ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
1.5 จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ด้านความประหยัดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ

จริยธรรมด้านความประหยัดของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี โอ่งเจริญ 
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(2550) และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวัฒน์ พงศ์วัฒนรักษ์ (2556) พบว่า จริยธรรมของด้านความ

ประหยัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน 

1.6 จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ด้านความเมตตากรุณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ฉันเกลียดคนจน ฉันชอบรังแกสัตว์เพ่ือความ

สนุกสนานของตัวเอง ฉันมีความยินดีท่ีเพ่ือนได้รับรางวัล โดยไม่รู้สึกอิจฉาริษยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อัญชลี โอ่งเจริญ (2550) พบว่า จริยธรรมของนักเรียน ด้านความเมตตากรุณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556) พบว่า จริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 

โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความ

เมตตากรุณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากผู้ปกครองและครูดูแลเอาใจใส่ และส่ังสอนให้มีความเอ้ือ

อาทร มีจิตใจอ่อนโยนและโรงเรียนอยู่บริเวณวัดจึงทำให้นักเรียนมีจิตใจท่ีเมตตากรุณา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุมาลี สุดจินดา (2556) ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดคณะ

รักกางเขนแห่งจันทบุรี ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า จริยธรรมด้านความ

เมตตากรุณาอยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 จำแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับ กัลยา ศรีปาน (2542) ท่ีกล่าวว่าโดยธรรมชาติการอบรมเล้ียงดูเพศหญิง

จะได้รับการเล้ียงดูท่ีเข้มงวดกวดขันมากกว่าเพศชายในทุก ๆ ด้าน เพศหญิงจึงเป็นเพศท่ีอ่อนโยน สุภาพ 

ในขณะท่ีเพศชายจะได้รับการอบรมให้มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง ได้รับอิสรเสรีในการปฏิบัติตัวมากกว่าเพศ

หญิง ซ่ึงการอบรมเล้ียงดูเหล่าน้ีมีผลต่อบุคลิกภาพ ทำให้เพศหญิงและเพศชายมีบุคลิกภาพ ทัศนคติ 
แนวคิดและพฤติกรรมหลายอย่างแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556)  

ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ัน 
ท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำแนก

ตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 จำแนกตามระดับช้ันโดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556) ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วง
ช้ันท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอ

บางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำแนกตามระดับช้ัน พบว่าโดยรวมและ

รายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างและ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวัฒน์ พงศ์วัฒนรักษ์ (2556) ได้ศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ในโรงเรียนปากช่องพิทยาคมผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบ

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจำแนกตามระดับช้ัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีเพราะการ

พัฒนาการทางจริยธรรมของนักเรียนในช่วงอายุวัยรุ่นจะมีระดับการพัฒนาตามทฤษฎีของ เพียเจต์ (2010) 
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ซ่ึงอยู่ในข้ันยึดหลักแห่งตนเป็นวัยท่ีเด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาสูงในการหาเหตุผลแสวงหาค่านิยมของ

ตนเอง เร่ิมมีความคิดเป็นของตนเอง ทำให้ความสนใจและความต้องการของนักเรียนในวัยน้ีคล้ายคลึงกัน 

ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน 
4. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 จำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง โดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความเสียสละ ยกเว้น

ด้าน ความรับผิดชอบ ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านความประหยัด และด้านความเมตตากรุณา แตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีบทบาทและความสำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก และพฤติกรรมของครูก็ยังเป็นตัวอย่างให้นักเรียนปฏิบัติตาม แต่ไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ บูรยวัสฐ์ ตปรางค์ทิพย์ (2550) ท่ีกล่าวว่าการจำแนกตามอาชีพของผู้ปกครองโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี ผู้บริหารควรนำผลการวิจัยไปใช้ตามลำดับ ดังน้ี 
1. โรงเรียนควรปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นผู้มีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม

และบุคคลรอบข้างมากข้ึนรู้จักการประหยัด ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส 

2. ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยซ่ือสัตย์ต่อตนเอง และผู้อ่ืนเวลาเก็บของได้ให้ส่งคืนเจ้าของ

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ทำแบบฝึกหัดเสร็จโดยไม่ต้องมีครูคอยควบคุม ส่งงานคุณครูได้ตรงเวลาท่ี
กำหนด และทำการบ้านส่งทุกคร้ัง  

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรทำการศึกษาการกระบวนการสร้างความประหยัดของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

2. ควรศึกษาแนวทางการปลูกฝังความเสียสละเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนสังกัดองค์การอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1)  คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี 

โพลีกรุงเทพ 2) คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  3) การเปรียบเทียบคุณลักษณะ

ของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพและวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ใน 6  ด้าน  
(1) ลักษณะทางกาย  (2) ภูมิหลังทางสังคม  (3) สติปัญญา  (4) บุคลิกภาพ (5) ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน  และ  

(6) ลักษณะทางสังคม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 103 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test Independent Sample) 

 ผลการวิจัย พบว่า  1) คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ โดยรวม ค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน รองลงมา

คือด้านลักษณะทางกาย และต่ำสุดคือด้านภูมิหลังทางสังคม  2) คุณลักษณะของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กรุงเทพธุรกิจ พบว่า โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ด้านบุคลิกภาพ รองลงมาคือ ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และต่ำสุดคือ ด้านลักษณะทางกาย  3) ผลการ

วิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กรุงเทพธุรกิจ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: คุณลักษณะของผู้บริหาร, วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ, วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
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ABSTRACT 

The objectives of this thesis were to study 1) the characteristics’ administrator of 

Bangkok Technologypoly College 2) the characteristics’ administrator of Bangkok Business 

Vocational College and 3) to comparison between the characteristics’ administrator of 

Bangkok Technologypoly College and the characteristics’ administrator of Bangkok 

Business Vocational College. The characteristics’ administrator of Bangkok Technologypoly 

College and the characteristics’ administrator of Bangkok Business Vocational College 

focus on 6 aspects which were physical characteristics, social background, intelligence, 

personality, task-related and social characteristics. The population were 103 teachers and 

equipment was 5 rating scales questionnaire. The statistical analyzing data were frequency 

percentage mean standard deviation and independent t-test. 

 Results were found that : 1) The characteristics’ administrator of Bangkok Technologypoly 

College had mean at the high level in overall. When considered in each aspect found that, 

the highest mean was   task-related, the runner up was physical characteristics and the 

lowest mean was social background. 2) The characteristics’ administrator of Bangkok 

Business Vocational College had mean at the high level in overall. When considered in 

each aspect found that, the highest mean was personality, the runner up was task-related 

and the lowest mean was physical characteristics. 3) The comparison between the 

characteristics’ administrator of Bangkok Technologypoly College and the characteristics’ 

administrator of Bangkok Business Vocational College was’ t different in overall. 

 

Keywords: The characteristics’ administrator, Bangkok Technologypoly College,   

                Bangkok Business Vocational College 

 

บทนำ 

 การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการศึกษาไปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

ได้คนไทยท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนดี เก่ง มีความสุข การพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพ 

ต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ คือต้องใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดข้ันตอนการบริหาร มีบุคลากรมืออาชีพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 74)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุด

ของการปกครองประเทศ  ได้กำหนดบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาท่ีสำคัญ ได้แก่ มาตรา 43
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กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภาคในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยรัฐจัดให้อย่าง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและการจัดการศึกษาอบรมของรัฐจะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2551 : 11) เจตนารมณ์ของแผนพัฒนา
การศึกษา ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2559)  ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาชีวิตให้เป็น

มนุษย์สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 6)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 5 ว่าด้วยการ
บริหารและการจัดการศึกษา ได้กำหนดหลักการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นความมีเอกภาพด้านนโยบาย

และให้มีความหลากหลายในการปฏิบัติและให้สถานศึกษาดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบ

บริหารและการจัดการท่ีเป็นของตนเอง  มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษานับว่า
เป็นบุคคลสำคัญอย่างย่ิง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการท่ีจะบริหารงานต่าง ๆ 

ในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา

ทุกฝ่าย  ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องให้สถานศึกษาใช้วิธีท่ีหลากหลายท่ีเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้

เพ่ือให้สถานศึกษามีศักยภาพย่ิงข้ึน และพัฒนาให้ทันต่อสภาวะการการเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
และอนาคตจึงนับว่าผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาเป็นอย่างย่ิง และการท่ี

ผู้บริหารจะสามารถพัฒนางานในให้ประสบสถานศึกษาความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ปัจจัยหน่ึงท่ี

ส่งผลต่อการนำพาในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย คือ คุณลักษณะของผู้บริหาร (อัชราธร สังมณีโชติ, 2550)   

 วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อการบริหาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิธีการตัดสินใจความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพในการปฏิบัติงาน การตีความสภาพแวดล้อมขององค์กรการดำเนินการต่อข่าวสาร

วิธีปฏิบัติงาน สร้างความม่ันคงและเอกลักษณ์ร่วม สร้างพฤติกรรม ท่ีสอดคล้องกันในหมู่สมาชิก ส่งผลต่อ

ความประทับใจของสมาชิกในรูปของการปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์ ความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน ผลผลิตและการปรับตัวต่อองค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมท้ังอาชีพของบุคคล อาจ

มีผลกระทบจากระดับความสอดคล้องของบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมท่ีไม่ดีก็จะส่งผลเสียต่อการปรับปรุง

องค์กรด้วย และวัฒนธรรมยังเป็นตัวการสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา ท้ังน้ีเพราะ

พฤติกรรมการบริหารจำเป็นต้องตอบสนองต่อวัฒนธรรมและความแตกต่างกันของบุคคลการเข้าใจถึง
วัฒนธรรมภายในโรงเรียนของฝ่ายบริหาร จะส่งผลให้พฤติกรรมในการบริหารมีความสัมพันธ์และสอดคล้อง

กับกลุ่มปฏิบัติงานมากข้ึน ซ่ึงมีผลสำคัญต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา   

ในท่ีสุด มีวัฒนธรรมซ่ึงวัฒนธรรมเป็นผลรวมอันซับซ้อน จากพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มน่ันเอง การศึกษา

วัฒนธรรมในมิติของพฤติกรรมเป็นมิติของวัฒนธรรมท่ีสามารถวัดได้ สามารถเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการนำไปใช้เพ่ือพัฒนาองค์กรได้ วัฒนธรรมองค์กร เป็นพ้ืนฐานการแสดงออกในพฤติกรรมซ่ึงมี

ผลต่อสมาชิกในองค์กร การมีส่วนร่วมในความคาดหวังจากกลุ่มหรือวัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงสำคัญท่ี

ไม่ใช่เพียงการรับรู้ของวัฒนธรรมองค์กร แต่มีผลต่อกลุ่มขององค์กรด้วย 
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 ในการบริหารการศึกษาจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องอาศัยผู้นำท่ีมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อความสำเร็จ  

หรือกล่าวอีกอย่างว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของการจัด

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาและเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา

จำเป็นจะต้องมีศักยภาพ สมรรถภาพและคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2555 : 4) 

ส่วนด้านการบริหารวัฒนธรรมองค์กรน้ัน ผู้บริหารจะมีบทบาทท้ังในการพัฒนา (develop) การธำรงรักษา 

(maintain) การเปล่ียนแปลง (change) โดยเฉพาะในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรน้ันผู้บริหารจะต้อง
เข้าใจธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงน้ันว่า ไม่สามารถกระทำให้เห็นผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในยุคแห่งการ

เปล่ียนแปลงและปฏิรูปทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของผู้บริหารหรือวัฒนธรรมองค์กรหรือ

วัฒนธรรมวิทยาลัยจึงมีความสำคัญอย่างย่ิงในการท่ีจะบริหารหลักสูตร นโยบายกระบวนการในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การบริหารจัดการในสถานศึกษา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงภายในท่ี

มีอิทธิพลต่อการบริหารและการดำเนินงานในสถานศึกษา และคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

ปัจจัยหลักของการบริหารงาน ผู้วิจัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี 

โพลีกรุงเทพกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารงานในอนาคตของ 
ท้ังสองสถาบัน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  

2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 

3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กรุงเทพธุรกิจ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ 

คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ คร้ังน้ี โดยใช้แนวคิดของสต๊อกดิลล์  
(1981 : 75-76) ผู้ศึกษามุ่งศึกษาใน 6 ด้าน  1) ลักษณะทางกาย (physical characteristics)  2) ภูมิหลัง

ท าง สั งคม  (social background)  3 ) ส ติ ปั ญ ญ า  ( intelligence)  4 ) บุ ค ลิ กภ าพ  (personality)   

5) ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน (task-related) และ 6) ลักษณะทางสังคม (social characteristics) 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยี 
โพลีกรุงเทพ จำนวน 67 คน และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จำนวน 72 คน รวมท้ังส้ิน 139 คน 

3. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ครู จำนวน 103 คน จาก

ประชากรสองสถาบัน จำนวน 139 คน จากการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and 
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Morgan (1970 : 608) และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified  random  sampling) แบ่งประชากร

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือวิทยาลัยละหน่ึงกลุ่ม และเทียบสัดส่วนของแต่ละกลุ่มแล้วสุ่มอย่างง่าย (Random 

Sampling) โดยการจับฉลากรายช่ือครูของแต่ละกลุ่ม 
 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลี

กรุงเทพ  และวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจคร้ังน้ี โดยใช้แนวคิดของสต๊อกดิลล์ (1981 : 75-76)   

ผู้ศึกษามุ่งศึกษาใน 6 ด้าน  1) ลักษณะทางกาย (physical characteristics)  2) ภูมิหลังทางสังคม (social 

background)  3) สติปัญญา (intelligence)  4) บุคลิกภาพ (personality)  5) ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน 

(task-related) และ 6) ลักษณะทางสังคม (social characteristics) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตเน้ือหาการศึกษาโดยมุ่งท่ีจะศึกษาเพ่ือทราบ

คุณลักษณะของผู้บริหาร โดยใช้แนวคิดของสต๊อกดิลล์ (1981 : 75-76)  ซ่ึงเขียนเป็นกรอบการวิจัยได้ ดังน้ี   
 

                   ตัวแปรต้น                                                         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี  ได้แก่ ครู จำนวน 67 คน ในวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลี

กรุงเทพ และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  จำนวน 72 คน  รวมท้ังส้ิน 139 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ ครู จำนวน 103 คน จากประชากรสองสถาบัน จำนวน 139 คน  จากการ
ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie  and Morgan (1970 : 608) และสุ่มตัวอย่างแบบ

 

            
            สถาบันการศึกษา 
 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ   

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกจิ 

      คุณลักษณะของผู7บริหาร  
1. ลกัษณะทางกาย               

2. ภูมิหลังทางสังคม             

3. สติปGญญา                         

4. บุคลิกภาพ 

5. ลกัษณะที่เกี่ยวกบังาน 

6. ลกัษณะทางสังคม   
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แบ่งช้ัน (stratified  random  sampling) แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือวิทยาลัยละหน่ึงกลุ่ม และ

เทียบสัดส่วนของแต่ละกลุ่มแล้วสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) โดยการจับฉลากรายช่ือครูของ 

แต่ละกลุ่ม  
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามสำหรับรวบรวมข้อมูลจากครูท่ีปฏิบัติงานสอนใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ มีเป็น 2 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เร่ือง เพศ อายุ  ระดับ

การศึกษาข้ันสูงสุด ตำแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทำงาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือก ท่ีกำหนดคำตอบ
ไว้ให้ (forced choice)   

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร โดยยึดองค์ประกอบตามแนวคิดของ สต๊อกดิล 

(Stogdill) เพ่ือวัดคุณลักษณะของผู้บริหารในวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 6 ด้าน เป็นแบบสอบถามชนิดจัด

อันดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคิร์ธ (Likert, 1967 : 4-10) โดยผู้ศึกษากำหนดค่าคะแนนของช่วงน้ำหนัก
เป็น 5 ระดับ โดยมีความหมาย ดังน้ี 
 

ระดับ 1 หมายถึง  คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด   มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง  คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย     มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง  คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง   มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง  คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก   มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 หมายถึง  คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด   มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

 

การสร้างเคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือ  โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง นำมาปรับปรุงขึ้นใหม่และพัฒนาเป็น

เคร่ืองมือในตอนท่ี 2 ภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ 
ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยนำ

แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาท่ีใช้ตลอดจนเน้ือหาให้สอดคล้องกับ

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

แบบสอบถาม   อยู่ระหว่าง 0.6-1.0    

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกไว้ 

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม  ซ่ึงเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีป่ินมลฑล และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์

บริหารธุรกิจ (ท่าพระ) ผู้ให้ข้อมูลวิทยาลัยละ 15 คน รวมเป็น 30 คน โดยนำแบบสอบถาม ไปทดลองใช้
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แล้วนำมาคำนวณหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability)  โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (a - coefficient)  ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach, 1978 : 161)  ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.96 และนำแบบสอบถามท่ี
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป     

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ศึกษาทำหนังสือถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กรุงเทพธุรกิจ ในการเก็บแบบสอบถาม  

2. ผู้ศึกษาเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง ครบตามจำนวน 103 ฉบับ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษานำแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนำข้อมูล

ดังกล่าวมา จัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 

ตำแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทำงาน ใช้ค่าความถ่ี (f) และค่าร้อยละ (%)  

2. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหาร ใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

การวิเคราะห์ถือว่า ค่าเฉล่ียของคะแนน ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลอยู่ในช่วงคะแนนใด 

แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  

อยู่ในระดับน้ัน ท้ังน้ีผู้ศึกษาได้กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1970 : 190) ซ่ึงมี

รายละเอียดดังน้ี 
 

     ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
      ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย 

      ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับระดับปานกลาง 

      ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก 

      ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

 3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ
คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยใช้ t-test (Independent) 

 

 

 

X
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  พบว่า  คุณลักษณะของผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D.= 0.31) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีสูงสุดคือ ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน ( = 4.48, S.D.= 0.31) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือด้านลักษณะทางกาย ( = 4.47, S.D.= 0.29) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

และต่ำสุดคือด้านภูมิหลังทางสังคม ( = 4.30, S.D.= 0.38) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.29-0.38  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
(ตารางท่ี 1) 

  คุณลักษณะของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( = 3.92, S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า  ด้านท่ีมีค่าสูงสุดคือด้านบุคลิกภาพ ( = 3.97, S.D.= 0.49) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

รองลงมาคือลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน ( = 3.95, S.D.= 0.51) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และต่ำสุด คือ 

ด้านลักษณะทางกาย ( = 3.80, S.D.= 0.56) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่

ระหว่าง 0.49-0.56  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกัน (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี 

               โพลีกรุงเทพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  โดยรวม 
 

ท่ี คุณลักษณะของผู้บริหาร   
วพท. (n=50) พกท. (n=53) 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 

1 ด้านลักษณะทางกาย 4.47 0.29 มาก 3.80 0.56 มาก 

2 ด้านภูมิหลังทางสังคม 4.43 0.29 มาก 3.94 0.49 มาก 

3 ด้านสติปัญญา 4.44 0.32 มาก 3.89 0.49 มาก 

4 ด้านบุคลิกภาพ 4.43 0.31 มาก 3.97 0.52 มาก 

5 ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน 4.48 0.31 มาก 3.95 0.51 มาก 

6 ด้านลักษณะทางสังคม 4.30 0.38 มาก 3.92 0.51 มาก 

รวม 4.42 0.31 มาก 3.92 0.51 มาก 

 

 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

และคุณลักษณะของผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวม 

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

X

X

X

X

X

X

X

X

X X
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

ด้านคุณลักษณะทางกาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สำหรับด้านภูมิหลังทาง

สังคม ด้านสติปัญญา ด้านบุคลิกภาพ ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และด้านลักษณะทางสังคม ไม่มีความ 

แตกต่างกัน (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ 

                วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
  

 

สรุปผลการวิจัย 
1. คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านลักษณะทางกาย 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และต่ำสุดคือด้านภูมิหลังทางสังคม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกัน 

 2. คุณลักษณะของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ด้านบุคลิกภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก และต่ำสุดคือ ด้านลักษณะทางกาย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกัน    
3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ด้านคุณลักษณะทางกาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สำหรับด้านภูมิหลังทาง

สังคม ด้านสติปัญญา ด้านบุคลิกภาพ ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และด้านลักษณะทางสังคม ไม่มีความ
แตกต่างกัน 

ท่ี คุณลักษณะของผู้บริหาร 
วพท. (n=50) พกท. (n=53) 

t sig 
 S.D.  S.D. 

1 ด้านลักษณะทางกาย 4.47 0.29 3.80 0.56 2.251* .05 

2 ด้านภูมิหลังทางสังคม 4.43 0.29 3.94 0.49 1.645 .00 

3 ด้านสติปัญญา 4.44 0.32 3.89 0.49 1.667 .00 

4 ด้านบุคลิกภาพ 4.43 0.31 3.97 0.52 1.445 .00 

5 ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน 4.48 0.31 3.95 0.51 1.848 .00 

6 ด้านลักษณะทางสังคม 4.30 0.38 3.92 0.51 0.974 .00 

รวม 4.42 0.31 3.92 0.51 1.571 .00 

X X
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อภิปรายผล 
1. คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  พบว่า  คุณลักษณะของผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้
ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ อยู่ในระดับมาก  เน่ืองจากผู้บริหารวิทยาลัย

เทคโนโลยีกรุงเทพ มีลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปัญญาบุคลิกภาพ ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และ

ลักษณะทางสังคม เป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยมาก จึงทำให้การดำเนินงาน  

การประสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหารเป็นไปด้วยดี งานแต่ละด้านประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงาน 
แนะแนว งานบริการชุมชน และเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา (2555) วิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะ
ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐมโดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิชฌาย์ เหลืองนวล (2556) วิจัยเร่ือง

คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา ป่ินทัศน์ (2556) วิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศ

องค์การของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 

คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2. คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  มีลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม 

สติปัญญาบุคลิกภาพ ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และ  ลักษณะทางสังคม เป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากร

ภายในวิทยาลัยมาก จึงทำให้การดำเนินงาน การประสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหารเป็นไปด้วยดี  

งานแต่ละด้านประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะงานแนะแนว งานบริการชุมชน และเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณฏฐพน รุจยากรกุล 

(2556) วิจัยเร่ืองคุณลักษณะองค์กรท่ีมีประสิทธิผลกับการปฏิบัติงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะองค์กรท่ีมีประสิทธิผลกับการปฏิบัติงาน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนัยนา นิลพันธ์ุ (2556) วิจัยเร่ืองคุณลักษณะผู้นำกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้นำกับการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่
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ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวุฒิ  คูอาริยะกุล (2558) วิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
ในสถานศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ัง

ไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพและวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
มีความแตกต่างกัน เน่ืองจากผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ และผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ

ธุรกิจ มีลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปัญญาบุคลิกภาพ ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และลักษณะทาง

สังคม เป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยมากไม่แตกต่างกัน จึงทำให้การดำเนินงาน  
การประสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหารเป็นไปด้วยดี งานแต่ละด้านประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงาน

แนะแนว งานบริการชุมชน และเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ชนะโรค (2555) ศึกษาเร่ือง “คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว” ผลการศึกษา พบว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว ระหว่างความคิดเห็นของครูชาย และครูหญิง 

ไม่แตกต่างกัน และ คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ จังหวัดสระแก้ว 

ระหว่างความคิดเห็นของครู ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ ไม่แตกต่างกัน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงสวัสด์ิ แสงมณี (2553) วิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  
ตามความต้องการของครู  สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครู  สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน จำแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา  
ป่ินทัศน์ (2556) พบว่า การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ของบุคลากร ครู 

จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ปรากฏว่า บุคลากรครู ท่ีมีความคิดเห็น 

โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ัวไป   

1. ด้านลักษณะทางสังคม ของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ควรได้รับ

การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน และการบริหารความขัดแย้งในองค์กร 
2. ด้านลักษณะทางกาย ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ควรได้รับ

การพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพประจำปี และอบรมด้านบุคลิกภาพ   
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ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
           1. ควรศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารในภาพรวมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัดศูนย์

ส่งเสริมอาชีวศึกษา สำนักงานการอาชีวศึกษา 
            2. ควรศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัอาชีวศึกษาเอกชนใน

สังกัดศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษา  สำนักงานการอาชีวศึกษา  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของวิจัยเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด

กระบวนการออกแบบ เชิ งวิศวกรรมและ  แนวคิด  NPU Teaching and Learning Paradigm มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในชีวิตประจำวัน หลังจากเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU 

Teaching and Learning Paradigm 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm ท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

จำนวน 26 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก  เคร่ืองมือวิจัย ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ

ความรู้ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียร้อยละ  
ผลการวิจัย พบว่า  1) แผนจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับแนวคิด 

NPU Teaching and Learning Paradigm มี ประสิท ธิภาพตามเกณ ฑ์  75/75 ได้ ค่ าป ระ สิท ธิภ าพ  

E1/E2 = 80.95/77.93  2) ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm นักศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 26 คน คะแนนผลการสอบ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ค่าเฉล่ีย 23.38 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.24 สรุปคิดคะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.93  3) ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับ 
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การจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm ในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากทุกข้อ 

 

คำสำคัญ: กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were as follows: 1) to study the efficiency of an 

instruction plan that was based on the engineering design process and the NPU Teaching 

and Learning Paradigm in improving the learning outcome per the 75/75 requirement;  

2) to study the learning outcome in Science and Technology in Daily Life after instruction, 

which was derived from the engineering design process and NPU Teaching and Learning 

Paradigm; 3) to investigate students’ opinions toward this particular teaching approach. 

Simple random sampling was used to select 26 students who were enrolled in Science 

and Technology for Life at the General Education, Nakhon Phanom University, in the 2019 

academic year. Research instruments were an instruction plan, achievement tests and a 

questionnaire. The obtained data were analyzed using mean, standard deviation, 

percentage, and dependent t-test. The researcher came to the following conclusions: 

The instruction plan has proven to be effective, according to the 75/75 requirement, 

scoring 80.95/77.93 on the E1/E2 efficiency assessment. The 26 students have scored an 

average of 23.38 out of 30, with a standard deviation of 1.24. Their average score is an 

equivalent of 77.93 percent. Overall, the students “strongly agreed” with the instruction 

approach. 

 

Keywords: The Engineering Design Process, learning outcome/achievement

 

บทนำ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ แนวคิดสำคัญประการหน่ึง คือ การบูรณาการแนวคิดทางวิศวกรรมศาสตร์กับการศึกษา เน่ืองจาก
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ สามารถพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีทักษะและการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เป็นการเตรียมความพร้อมให้คน ในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงได้มีคุณภาพ
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ชี วิตท่ี ดี (Office of the education Council 2016) ประเทศไทยได้นำการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตาม

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ ท่ีอาจเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือวิธีแก้ปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  

การจัดเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบและวิธีการในการเรียนการสอนจะมีความแตกต่าง

กับการจัดเรียนการสอนในอดีตท่ีเป็นผลมาจากสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองการแสวงหาความรู้จากส่ือดิจิทัล ในยุคการศึกษา 4.0 การพัฒนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้นักศึกษาในปัจจุบันเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย  

ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนจะต้องนำดิจิตอล-เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ

ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active-learning) ดังท่ี BEL and 

Mallet, (2006) สรุปไว้ว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (active-learning) ต้องมีการ

ออกแบบการสอนโดยผสมผสานการสอนและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวคิดสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง (Constructivism) ซ่ึงเป็นการเปล่ียนกระบวนทัศน์เดิมท่ีมุ่งเน้นท่ีการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเป็น

หลัก( Instruction Paradigm) กระบวนทัศน์ใหม่ก็คือ สถาบันการศึกษาจะเปล่ียนจาก "สถานท่ีสอน" 

เป็น "สถานท่ีผลิตการเรียนรู้" พันธกิจของสถาบันการศึกษาจะถูกปรับเปล่ียนเป็น การทำให้เกิดการเรียนรู้

ของผู้เรียน ด้วยวิถีทางท่ีได้ผลดีท่ีสุด ในกระบวนทัศน์ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ การบรรยายของอาจารย์จะลดลง  

เป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงในการเรียนรู้ กระบวนทัศน์การเรียนรู้น้ีจะทำให้สถาบันการศึกษาเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเก่ียวกับ การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองการแสวงหาความรู้

จากส่ือดิจิทัล ในยุคการศึกษา 4.0  

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม จะต้องเรียน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การเรียนการสอนท่ีผ่านมาสรุปได้ว่า การจัดการ

เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน 2) การนำเสนอข้อมูลใหม่ และ  

3) การเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ให้ข้อมูลย้อนกลับและการประยุกต์ใช้ การเรียนการสอนแบบน้ีก็คือ 

รูปแบบครูเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามลำดับข้ันตอน ตรงไปตรงมา ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ท้ังทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยได้เร็วและได้มากในเวลาจำกัด ไม่สับสน ผู้เรียน

ได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถของตนจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน 

และมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวน้ีอาจกล่าวได้ว่าไม่ตอบสนองการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้จะมีความสำคัญ 

ผู้เรียนจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้รู้จักการแสวงหาความรู้จากส่ือดิจิทัล ในยุคการศึกษา 4.0  

เป็นต้น 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเสนอแนะว่า “กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายจะกระตุ้นผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันได้ เม่ือมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และค้นพบ ดังน้ันครูจึง

เป็นบุคคลสำคัญท่ีต้องค้นหาศักยภาพของผู้เรียน และต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนการสอนโดยเน้นท่ีผู้เรียนเป็นสำคัญจะช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 

ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ท้ังด้านความรู้ทักษะ และเจตคติ (ลักษณะนิสัย) นอกจากน้ี 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 มาตรา 24 ซ่ึงกล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด

ของนักเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์จริง 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเก่ียวกับ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีให้

ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองการแสวงหาความรู้จากส่ือดิจิทัล ในยุคการศึกษา 4.0 

พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์น้ันเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงจำเป็นต้องอาศัยการเรียนการสอนเพ่ือช่วยพัฒนากระบวนการคิดท่ีมีเหตุมีผล  
มีวิจารณญาณให้สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ท่ีสามารถจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนเกิดความรู้ มีประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง โดยใช้ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เกิดองค์ความรู้จากการเรียนรู้ ได้พัฒนา

กระบวนการคิด เช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ หรือประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ กระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรมเป็นวิธีการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิต โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์มาพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมตรงกับความต้องการ (Mangold and 

Robinson, 2013) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แต่แตกต่างกันตรงท่ีวิธีการทางวิทยาศาสตร์เร่ิมต้นด้วยการต้ังคำถามเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ีสนใจ แล้ว

สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพ่ือตอบคำถาม ส่วนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเร่ิมต้นด้วยปัญหา

หรือความต้องการ แล้วออกแบบและหาวิธีหรือสร้างช้ินงานเพ่ือใช้แก้ปัญหาน้ัน (NGSS Lead State, 2013)  

Grubbs and Strimei (2015) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ในช้ันเรียนไว้ดังน้ี 1) เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ ท้ังทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) เพ่ือให้เรียนรู้และนำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี รวมท้ังศาสตร์อ่ืน ๆ ไปใช้ในการ

สร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือการแก้ปัญหาได้ 3) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะและอบสนองความต้องการหรือการแก้ปัญหา/ความต้องการ/แก้ปัญหาได้อย่างย่ังยืน แนวคิด
หลักของการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวน้ี NGSS (NGSS Lead State, 2013) 

นำเสนอไว้ 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การระบุความต้องการ (Define) เป็นการระบุและกำหนดขอบเขตของ 

ความต้องการหรือปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขให้ชัดเจนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ภายใต้เกณฑ์ของความสำเร็จ
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และข้อจำกัดท่ีมี  2) การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการ (Develop Solution) เป็นการ

ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการ ด้วยการสร้างทางเลือกแนวทางการแก้ปัญหา/

ตอบสนองความต้องการท่ีเป็นไปได้อย่างหลากหลาย จากน้ันประเมินว่าแนวทางใดท่ีเป็นไปได้ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับเกณฑ์และข้อจัดของปัญหา/ความต้องการมากท่ีสุด และ 3) การปฏิบัติเพ่ือ

แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการ (Optimize) เพ่ือให้ได้ข้อสรุปตามท่ีได้ออกแบบ/

วางแผนไว้ จะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการทดสอบและปรับปรุงเพ่ือให้ได้แนวทางแก้ปัญหา/

ความต้องการท่ีเหมาะสมโดยท้ังสามข้ันตอนมีลักษณะเป็นวงจรย้อนกลับไปมา สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. 2014) ได้นำเสนอกะบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่  1) ระบุปัญหา 2 ) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเพ่ือ

สรรหาวิธีการท่ีเป็นไปได้ 3) เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) ดำเนินการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างต้นแบบ 
5) ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ และ 6) นำเสนอต้นแบบ วิธีการและผลการแก้ปัญหา 

ผู้วิจัยประมวลแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ได้ดังน้ี  1) การระบุปัญหา หรือความต้องการ 

รวมท้ังการระบุเง่ือนไขหรือข้อจำกัดท่ีมี การรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้  2) การออกแบบหรือ

การวางแผนแก้ปัญหา การออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ระบุแนวคิด/แนวทางท่ี
จะช่วยแก้ปัญหา 3) การสร้างต้นแบบ ช้ินงาน (Job) หรือโครงการ (Project) และ 4) การประเมินและ

ปรับปรุงต้นแบบ การประเมินการเรียนรู้  สรุปแนวทางแก้ปัญหา ทบทวนแนวทางแก้ปัญหา  

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา พบว่า พิจิตรา  

ธงพานิช (2562) วิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนทัศน์การสอนและการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง 
ในยุคการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบว่า กระบวนทัศน์การสอนและการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูงในยุคการศึกษา 4.0 เรียกว่า NPU Teaching and Learning Paradigm  

มี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 1) การวิเคราะห์ความต้องการในการการเรียนรู้  ได้แก่ การกำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
และการกำหนดระดับคุณภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบของภาระงาน 2) การปฏิบัติการเรียนรู้  ได้แก่ คือ 

การออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยุทธ์ในการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเอง และ

การบูรณาการความรู้อาศัยความร่วมมือกัน 3) การประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ คือ การตรวจสอบแบบย้อนคิด

ทบทวน และการประเมินความรู้เปรียบเทียบกับมาตรฐาน  กระบวนทัศน์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึน  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.95/81.36 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 

(Effectiveness Index ; E.I ) ตามเกณฑ์สูงกว่า 0.5 ได้ค่า E.I = 0.63 และจากการศึกษาแนวคิด

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม อันเป็นข้ันตอนการตัดสินใจ การทำงานของวิศวกร และการสร้างสรรค์

ส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการของมนุษย์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นหัวใจของการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา นวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมเป็นแนวทางในการนำแนวคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี และศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาใช้อย่างบูรณาการในชีวิตประจำวัน  
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ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำกระบวนทัศน์การสอนและการ

เรียนรู้ เรียกว่า NPU Teaching and Learning Paradigm และแนวคิดกระบวนการเชิงวิศวกรรมมา
สังเคราะห์ และเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยต้ังคำถามการวิจัยไว้ ดังน้ี 1) แผนจัดการเรียนรู้ท่ี

พัฒนาข้ึนจากการสังเคราะห์แนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กับ แนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm มีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) ผลการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันท่ี 

หลังจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนเป็นอย่างไร และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนเป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

และ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

หลังจากเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม และ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ 
แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  

2. หลังจากท่ีนักศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm ผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ในในรายวิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หลังเรียน (Posttest) คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 75  

 

 ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

จำนวน 3 กลุ่ม รวมท้ังส้ิน 85 คน  
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         กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษ า  ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 รวม 26 คน  

ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก 

ระยะเวลาในการทดลอง   
ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 24 ช่ัวโมง 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษาสำหรับวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย  
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
   2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU 

Teaching and Learning Paradigm มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

   2.2 ผลการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

  2.3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ 
แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทีมี

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบ Pre-Experimental 

Design แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน -หลัง (One Group Pretest Posttest Design) (Campbell and 

Stanley, 1963 : 7) ดังน้ี 
 

                           O1  X  O2 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย มีความหมายดังต่อไปน้ี 

O1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

X แทน การจัดการเรียนการสอน รู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด 

NPU Teaching and Learning Paradigm 

O2 แทน การทดสอบหลังเรียน  
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การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm 2) แบบทดสอบความรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา

เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching 

and Learning Paradigm 

ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU 

Teaching and Learning Paradigm จากน้ันให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความ

เท่ียงตรง (Validity) ของแผนจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบความรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจำวัน และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm หลังจากปรับปรุงแก้ไข แล้วนำไป

ทดลองใช้ กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จำนวน 10 คน

ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ก่อนนำไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 26 คน 

แบบทดสอบความรู้ สร้างแบบทดสอบความรู้ จำนวน 60 ข้อ และปรับปรุงตามคำแนะนำของ
ผู้เช่ียวชาญแล้วไปใช้กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

จำนวน 10 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์คัดเลือกได้แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 

30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.2 - 0.8  มีอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20 - 0.70 และมีค่าความเช่ือม่ัน            

K-R 20 = 0.89 

แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีนักศึกษาจะต้อง

สร้างสรรค์ ช้ินงาน โครงการ และกำหนดเกณฑ์ และแปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ์ (Tanner and 

Tanner 1980 อ้างถึงใน Glickman และคณะ 2014 : 311 - 312)  

สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังน้ี 
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การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU 

Teaching and Learning Paradigm 

  

 

 

 

 

 

 

    1) การระบุปัญหา หรือความต้องการ 

รวมท้ังการระบุเง่ือนไขหรือข้อจำกัดท่ีมี  

การรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ 

การวิเคราะห์ความต้องการในการการเรียนรู้ 
ในรูปแบบของภาระงาน  (task) ช้ินงาน 

(Job) หรือโครงการ (Project)  

    2) การออกแบบห รือก ารวางแผน

แก้ปัญหา ได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้
หรือเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ระบุ

แน ว คิ ด /แน วท าง ท่ี จะ ช่ วยแ ก้ ปัญ ห า 

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่และท่ีจะต้อง

จัดหาเพ่ิมเติม พร้อมระบุ วัสดุอุปกรณ์แต่ละ
ชนิด (ลักษณะและคุณสมบัติ)  

    3) การสร้างต้นแบบช้ินงาน (Job) หรือ

โครงการ (Project) ระบุข้ันตอน/เร่ิมแรก
และข้ันต่อเน่ือง จะทำอะไรต่อไป 

    4) การประเมินและปรับปรุงต้นแบบ การ

ประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ สรุปแนวทาง

แก้ปัญหา ทบทวนแนวทางแก้ปัญหา ระบุ
แนวทางแก้ปัญหาท่ีได้ผลดี ระบุวิธีการสร้าง 

และผลผลิตท่ีได้   

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับข้ันดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและภาระงานการเรียนรู้
ในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน   

   1.1 ศึกษาแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  

     1. ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรูR 

ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

และ แนวคิด NPU Teaching and Learning 

Paradigm มีประสิทธิภาพตามเกณฑc 75/75 

 

     2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดR านความรูR

ราย วิ ชา วิ ทยาศาสตรc และเทคโน โล ยี ใน

ชี วิตประจำวัน หลังจากเรียนรูR  ตามแนวคิด

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด 

NPU Teaching and Learning Paradigm 

 

     3. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตkอการ

จัดการเรียนรูRตามแนวคิดกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม และ แนวคิด NPU Teaching 

and Learning Paradigm ท่ีผูRวิจัยพัฒนาข้ึน 
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   1.2 ศึกษาแนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm 

2. สังเคราะห์และเขียนแผนจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับ

แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm และสร้างแบบทดสอบแต่ละแผนจัดการเรียนรู้ เป็น
แบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

    2.1 สร้างแบบสอบถามความคิดของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับแผนจัดการเรียนรู้ ท่ีบูรณาการแนวคิด

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับแนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm และแบบ

ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ซ่ึงแบบสอบถามและแบบตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบท้ังสองเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และประเด็นคำถามความคิดเห็น ข้อคำถามแบบปลายเปิด (Opened Form)  

    2.2 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงของ

แผนจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบ ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าวัดตรง ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าวัดได้ไม่
ตรงและให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ จากการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่าง 0.80–1.00 สรุปว่ามีความเท่ียงตรงสามารถนำไปใช้ได้  

    2.3 หลังจากปรับปรุงแล้วนำแผนจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบไปทดลองใช้ภาคสนาม (Field 

Tryout) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ ก่อนนำไปใช้ (Implement) กับ
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จำนวน 26 คน 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยาก

ง่ายระหว่าง 0.2 -0.8 มีอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20 - 0.70 และมีค่าความเช่ือม่ัน K-R 20 = 0.91  

    2.4 การรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ในรายวิชา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยใช้แนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรม และแนวคิด NPU 

Teaching and learning Paradigm และเก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  โดยช้ีแจงและสร้างความข้า

ใจร่วมกันในการเรียนการสอนในรายวิชาและวัตถุประสงค์ การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ผู้วิจัย
วิเคราะห์คะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยค่าเฉล่ียร้อยละ และวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้ท่ีบูรณาการแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับแนวคิด NPU Teaching and Learning 

Paradigm ด้วยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยหาความเช่ือม่ันโดยใช้สัมประสิทธิสหสัมพันธ์

เพียร์สัน จากการให้คะแนนของผู้ประเมิน 2 คน และทดสอบนัยสำคัญของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียร้อยละ ตามเกณฑ์ 

75/75 
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2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนแบบทดสอบความรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียร้อยละ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยหาความเช่ือม่ันโดยใช้สัมประสิทธิสหสัมพันธ์แอลฟา ตามสูตรของคอนบราค    

ได้ค่าความเช่ือม่ัน 0.90 และแปลความหมายคะแนนตามแนวคิดของเบสท์ (Best W. John, 1997 : 190) 

ดังน้ี 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 1.00   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 2.00   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   เห็นด้วยน้อย 
 3.00   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   เห็นด้วยปานกลาง 

 4.00   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   เห็นด้วยมาก 

 5.00   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 

แปลความหมายคะแนน 

 ค่าเฉล่ีย   1.00 –1.49  หมายความว่า    ระดับเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย   1.50 –2.49  หมายความว่า    ระดับเห็นด้วยน้อย 

 ค่าเฉล่ีย   2.50 –3.49  หมายความว่า    ระดับเห็นด้วยปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย   3.50 –4.49  หมายความว่า    ระดับเห็นด้วยมาก 

 ค่าเฉล่ีย   4.50 –5.00  หมายความว่า    ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังน้ี 

 1. แผนจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กับแนวคิด NPU Teaching 

and Learning Paradigm มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 จึงยอมรับสมมติฐานข้อท่ี 1  

2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 26 คน คะแนนผลการสอบ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ค่าเฉล่ีย 23.38 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.24 สรุปคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.93 จึงยอมรับสมมุติฐานข้อท่ี 2 

ความสามารถในการปฏิบัติตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นคะแนนท่ีได้จากการ

สร้างสรรค์ช้ินงาน (Job) โครงการ (Project) รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคลยีในชีวิตประจำวัน นักศึกษามี
คะแนนความสามารถสร้างสรรค์ช้ินงาน โครงการ ระดับดี (เฉล่ียร้อยละ 80.95)  
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3. ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบ 

เชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU Teaching and Learning Paradigm   

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากทุกข้อ โดยลำดับแรกคือ 
ด้านประโยชน์ ได้รับการเพ่ิมโอกาสเพ่ือท่ีจะฝึกทักษะกระบวนการออแบบเชิงวิศวกรรม ( = 4.50, S.D.= 

0.71) ได้แนวทางในการกำหนดปัญหา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้วางแผนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( =4.46, 

S.D.= 0.64) ส่งเสริมให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ( =4.43, 

S.D.= 0.58) รองลงมาเห็นด้วยกับ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้-การให้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์
ช้ินงาน โครงการเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ( =4.32, S.D.= 0.57) ส่งเสริมให้

ร่วมมือกันเรียนรู้ ( =4.29, S.D.= 0.57) ให้อิสระเลือกท่ีจะเรียนรู้จากแหล่งความรู้/WEBSITE ต่าง ๆ  

ในการสร้างสรรค์ช้ินงาน โครงการ  ( =4.29, S.D.= 0.71) และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมมีการนำ
ส่ือดิจิทัล-เทคโนโลยีท่ีให้อิสระในการเรียนรู้แบบเครือข่ายออนไลน์ ( =4.29, S.D.= 0.71) มีการให้

แนวทาง/ใช้คำถามเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้นำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

โครงการ ( =4.21, S.D.= 0.50)กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในยุคการศึกษา 4.0 

และทักษะการตรวจสอบและประเมินผลช้ินงาน โครงการ”( =4.21, S.D.= 0.57) ตามลำดับ 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทีมี

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในยุคการศึกษา 4.0 ท่ีมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 75/75 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้นำทักษะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจำวัน ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยจัดการเรียนรู้มุ่งให้เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student 

Centered Learning) ผู้วิจัยได้นำกระบวนทัศน์การเรียนรู้ NPU Teaching and Learning Paradigm บูรณา

การรวมกับแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนำไปใช้ในสถานการณ์

จริง และนำข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน 

จากการจัดการเรียนรู้ตาม กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm การอภิปรายผลการวิจัยตามข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การระบุปัญหา หรือความต้องการ รวมท้ังการระบุเง่ือนไขหรือข้อจำกัดท่ีมีการรวบรวมแนวทาง

แก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้  การวิเคราะห์ความต้องการในการการเรียนรู้  ในรูปแบบของภาระงาน (task) ช้ินงาน

(Job) หรือโครงการ(Project) ผู้เรียนต้องกำหนดปัญหาท่ีชัดเจนเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองในการศึกษา
เรียนรู้ท่ีชัดเจน ตามท่ี Osborne and Wittrock (1983 : 489–508) อธิบายไว้ว่าผู้สอนและผู้เรียนจะต้อง

วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ เพ่ือกำหนดจุดหมายการเรียนรู้ของบทเรียน ในทำนองเดียวกัน 

Murphy (1997 : 6-8) ได้รวบรวมแนวคิดของนักการศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนว 

X
X
X

X
X

X
X

X
X
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คอนสตัคติวิสท์ไว้ว่า ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและจุดหมายการเรียนของตนเอง หรือผู้เรียนกับผู้สอน

ร่วมกันกำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน โดยท่ีผู้เรียนจะต้องมีความชัดเจนว่า เม่ือส้ินสุดการ เรียนรู้

ตามบทเรียนแล้ว ผู้เรียนจะต้องบรรลุจุดมุ่งหมายคือมีความรู้อะไร และหรือมีทักษะอะไร 
2. การออกแบบหรือการวางแผนแก้ปัญหา ได้แก่  การออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยุทธ์ในการ

แก้ปัญหา ระบุแนวคิด/แนวทางท่ีจะช่วยแก้ปัญหา ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่และท่ีจะต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

พร้อมระบุวัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร ในการออกแบบ วางแผนแก้ปัญหาเป็น

กิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่มย่อย การเรียนรู้รายบุคคลจะให้ความสำคัญกับความต้องการ 
(needs) และความสามารถ (abilities) ของผู้เรียนซ่ึงเป็นฐานของการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องแนวคิด Subject-

Based Banding (http://www.moe.gov.sg:online) ในการออกแบบ วางแผนแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้อง

สืบเสาะหาความ รู้จาก ส่ือดิ จิ ทัล  ใน ยุคการศึกษา 4.0 ดังท่ี  BEL and Mallet, (2006) สรุปไว้ ว่า  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (active-learning) ต้องมีการออกแบบการสอนโดย

ผสมผสานการสอนและเทคโนโลยี เข้ามามี ส่วน ร่วมตามแนวคิดสร้างองค์ความ รู้ด้วยตนเอง 

(Constructivism) ซ่ึงเป็นการเปล่ียนกระบวนทัศน์เดิมท่ีมุ่งเน้นท่ีการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก 

(Instruction Paradigm) กระบวนทัศน์ใหม่ก็คือ สถาบันการศึกษาจะเปล่ียนจาก "สถานท่ีสอน" เป็น 
"สถานท่ีผลิตการเรียนรู้" พันธกิจของสถาบันการศึกษาจะถูกปรับเปล่ียนเป็น การทำให้เกิดการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ด้วยวิถีทางท่ีได้ผลดีท่ีสุด ในกระบวนทัศน์ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ การบรรยายของอาจารย์จะลดลง  

เป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงในการเรียนรู้ กระบวนทัศน์การเรียนรู้น้ีจะทำให้สถาบันการศึกษาเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ในทำนองเดียวกัน ธีระ รุญเจริญ (2560) กล่าวสรุปไว้ว่า 
ความก้าวหน้าของส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีมี

อิทธิพลท้ังเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้น่ันคือทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในองค์

ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะดิจิทัลและมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือสอดคล้องกับส่ือดิจิทัล สถานศึกษาจำเป็น
จะต้องมีแนวทางในการจัดการศึกษาเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

สนใจความต้องการของผู้เรียนท้ังเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีได้อย่างต่อเน่ือง และพัฒนาทักษะดิจิทัลหลายหลายอย่าง เป็นต้น ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

บทบาทของผู้สอนจะต้องนำดิจิตอล เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active-learning) 

3. การสร้างต้นแบบ ช้ินงาน (Job) หรือโครงการ (Project) ระบุข้ันตอน/เร่ิมทำอย่างไร และจะทำ

อะไรต่อไป การสร้างสรรค์ช้ินงาน โครงการน้ีมุ่งให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ผลผลิตได้ด้วยตนเอง ดังท่ี  

ธีระ รุญเจริญ (2560) ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้
ส่ือเทคโนโลยีตลอดเวลา อาศัยความเร็วในการส่ือสาร ต้องเรียนรู้ได้มากในเวลาอันรวดเร็ว เน้นทางออก

หรือแก้ปัญหาแปลกใหม่โดยการคิดเชิงนวัตกรรม ใช้กระบวนการคิดหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

ใช้หลักบูรณาการศาสตร์ท่ีอุบัติข้ึนใหม่ ๆ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญ และอาศัยทักษะดิจิทัลหลายอย่าง 
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ท้ังน้ียังเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ดังท่ี น้ำมนต์ เรืองฤทธ์ิ (Ruangrit, 2018) วิจัยเร่ือง 

สภาพและความต้องการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน “ด้านครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์” พบว่า นักศึกษามีความต้องการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดโดยมีความ
ต้องการด้านการเข้าถึงมากท่ีสุด รองลงมา 3 อันดับแรก ได้แก่ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านเสรีภาพ และ

ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้และด้านวิธีการเรียนการสอน  ซ่ึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวน้ี

สอดคล้องกับ  รูปแบบการสอน เพ่ื อแ ก้ ปัญหา  (SSCS Model) ของ Edward L. Pizzini, Daniel  

P. Shepardson and Sandra K. Abell (1989) ซ่ึงมี 4 ข้ันตอน คือ 1) Search หมายถึง การค้นหาปัญหา 
แยกแยะสาเหตุของปัญหา 2) Solve หมายถึง การแก้ปัญหาหรือการหาคำตอบของปัญหาท่ีเราต้องการ  

3) Create หมายถึง การนำเอาข้อมูลท่ีได้จากการแก้ปัญหาหรือคำตอบท่ีได้ มาจัดกระทำให้อยู่ในรูปของ

คำตอบและ 4) Share หมายถึง การท่ีผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบท่ีได้ท้ังของตนเองและผู้อ่ืน
ส่วนการบูรณาการความรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึก มีการเรียนแบบกลุ่มย่อย (Small Group) 

ในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ซ่ึงช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและพฤติกรรมการทำงาน ดังท่ี  

อุบลวรรณ ส่งเสริม (Songserm, 2012 : 28) กล่าวสรุปไว้ว่า การทำงานกลุ่มทำให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ

ทางสังคม ซ่ึงต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน คือ ผู้เรียนมีโอกาสได้พุดคุยปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน อันจะเป็นการสร้างความเช่ือม่ันในตนเอง สร้างความรับผิดชอบเพ่ือนำไปสู่

ความสำเร็จของตนเองและของกลุ่มต่อไปในทำนองเดียวกันJohnson & Johnson (1994) ได้กล่าวไว้ว่า 

การเรียนรู้แบบร่วมมือในช้ันเรียนบทเรียนในระดับใด ๆ ก็ตามอาจจัดโครงสร้างให้เป็นแบบร่วมมือได้ ใน

หน่ึงคาบเรียนจะประกอบด้วยการให้ผู้เรียนจับกลุ่มกันในกลุ่มพ้ืนฐาน การบรรยายส้ัน ๆ หรือโครงการกลุ่ม 
และการพบปะของกลุ่มพ้ืนฐานเป็นลำดับสุดท้าย ในช่วงท้ายของบทเรียนผู้เรียนรวมกันในกลุ่มพ้ืนฐานเพ่ือ

สรุปและสังเคราะห์ส่ิงท่ีได้เรียน โครงสร้างน้ีจะทำให้ผู้เรียนต่ืนตัวและใช้สติปัญญาจดจ่อกับงานท่ีปฏิบัติ 

และจดจ่อกับการเรียนโดยปกติในช้ันเรียน 
4. การประเมินและปรับปรุงต้นแบบการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ สรุปแนวทางแก้ปัญหา ทบทวน

แนวทางแก้ปัญหา ระบุแนวทางแก้ปัญหาท่ีได้ผลดี ระบุวิธีการสร้าง และผลผลิตท่ีได้เป็นอย่างไร ข้ันตอนน้ี

กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินคุณภาพผลผลิตช้ินงาน โครงการซ่ึงการเรียนรู้จะเป็นการเช่ือมโยงความคิด

ระหว่างจุดหมายในการเรียนรู้กับระดับคุณภาพของการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ในรูปของภาระงาน ช้ินงาน 
โครงการ เป็นการประเมินแบบสรุปรวม ท่ีสะท้อนด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ หรือกล่าวได้ว่าการประเมิน

อิงมาตรฐานท่ีผู้เรียนสามารถตรวจสอบทบทวนได้ด้วยตนเองว่าผู้เรียนบรรลุส่ิงท่ีผู้เรียนต้องรู้และปฏิบัติได้

ด้วยตัวเอง ในข้ันการการประเมินน้ีมุ่งให้นักศึกษาประเมินการสร้างสรรค์ช้ินงาน โครงการ โดยกำหนด

ระดับคุณภาพความสร้างสรรค์จากการวิเคราะห์การประเมินการเรียนรู้ด้านความรู้ (Cognitive Domain) 

ในข้ันการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมิน (Evaluating) และการสร้างสรรค์ 

(Creating) 
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จากผลการวิจัยเร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมทีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป มหาวิทยาลัยนครพนมสอดคล้องกับ สุเทพ อ่วมเจริญ, จันทรัตน์ ภคมาศ และปรัชญา ธงพานิช 
(2562) วิจัยเร่ือง กระบวนทัศน์การเรียนรู้ BTU เพ่ือส่งเสริม Metacognition ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนดังน้ี 1) B (Begin with the end) การเร่ิมต้นด้วยการต้ังเป้าหมาย  

2) T (Teaching to learn, Learning to Teach) การเรียนการสอนเพ่ือเรียนรู้ เรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนการสอน 

นำแผนการเรียนรู้ไปปฏิบัติและ 3) U (Understanding Became Even Deeping) การทำความเข้าใจ 
ย่ิงลึกซ้ึงย่ิงข้ึนการประเมินและกำกับติดตามมีความถูกต้องแม่นยำ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการเรียนรู้ตาม กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันผู้สอนควรจะต้องศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

สอดคล้องตามข้ันตอน และจัดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ท่ี

อิสระ และบรรยากาศความมีวินัยแห่งตนเอง ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสานสร้างความรู้
จากสังคม (Social Constructivism) ซ่ึงมีความสำคัญสอดคล้องกับยุคการศึกษา 4.0 (The Age of 

Education 4.0) 

2. การจัดการเรียนรู้ตาม กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm เป็นการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ยังคงต้องวิจัยเพ่ือค้นหาทิศทาง
ท่ีนำไปสู่ปัญญาและสอดคล้องกับสังคมไทย ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังการ

จัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ตาม กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และแนวคิด NPU Teaching and 

Learning Paradigm สำหรับนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
การศึกษาในคร้ังน้ี  ผู้วิจัยคาดว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับ  ดังน้ี 

1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและ แนวคิด NPU 

Teaching and Learning Paradigm ท่ี ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน วิชาศึกษาท่ั วไป  ราย วิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท่ีจะฝึกให้นักศึกษามีทักษะ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และเป็นแนวทางให้แก่ผู้สอน เพ่ือนำไปพัฒนาความสามารถในการ

ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมต่อไป 
2. เป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท่ีตอบสนองแนวนโยบาย

การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ยุคการศึกษา 4.0 
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บทคัดย่อ 

สารนิพนธ์น้ีศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอ

บ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านนา 3 

จำแนกตามสถานภาพของครูผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู 92 คน 
เป็นครูในโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  

ปีการศึกษา 2560 สุ่มโดยวิธีแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่าที  

(t-test Independent Sample) 

 ผลการวิจัย พบว่า  (1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่ม

อำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็น รายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (2) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษานครนายก, จำแนกตามเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า การบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ, ผู้บริหาร 

 

ABSTRACT 

This research name, The Study of Academic Administration’s Administrator toward 

Teacher’s Opinion of Banna 3 School Group under the Nakhonnayok Primary Educational 

Service Area Office, had two objectives as 1) to study the level of teachers 'opinions on 

the academic affairs administrative of administrators in Banna 3 schools group 2) to 

compare teachers' opinions on the academic affairs administrative of administrators which 

classified by the status of the respondents. The sample consisted of 92 teachers in Banna 

3 schools group under Nakhonnayok Educational Service Area Office, in academic year of 

2017, and randomized with Stratified Random Sampling. The instrument used for data 

collection were questionnaires. The statistic used in the data analysis were percentage, 

mean, standard deviation and hypothesis tested by Independent t-test. 

 The results of the research showed that:  1) The level of teachers 'opinions on the 

academic affairs administrative of administrators in Banna 3 schools group under Nakhonnayok 

primary educational service area office were at high levels in overall. When we considered in 

each aspects, we could rank by mean from high to low, in terms of development, media, 

innovation, technology for education, measurement, evaluation and outcomes transfer 

curriculum development, research on educational quality improvement learning process 

development (mean and the development of quality assurance system)  2) Comparison of 

teachers' opinions on the academic affairs administrative of administrators in Banna 3 schools 

group which classified by the status of the respondents were found: Teachers with different 

genders had opinions on the academic affairs administrative of administrators, in overall were 

not different and teachers with different education - levels had opinions on the academic affairs 

administrative of administrators, in overall were not different. 

 

Keywords: Academic Administration’s, Administrator 
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บทนำ 
ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2553 ในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนท่ี 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
มาตราท่ี 39 ได้ระบุว่า “ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง”  

การบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 งานของสถานศึกษา ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปน้ัน การบริหารวิชาการ นับว่าเป็นหัวใจสำคัญท่ีสุด

ของการบริหารสถานศึกษา ถือว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษา ส่วนงานอ่ืน ๆ ได้แก่ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป เป็นงานรองท่ีช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงาน
วิชาการมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ดังน้ันสถาบันการศึกษาทุกระดับจำเป็นต้องให้

ความสำคัญต่อการบริหารงานวิชาการเป็นลำดับแรก ท้ังน้ีสถาบันการศึกษาจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 

ย่อมข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำคัญ สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานวิชาการท่ีมีต่อการ

พัฒนานักเรียน และสถานศึกษา โดยจะเห็นได้จากในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เน้ือหา

ของหลักสูตร จะเน้นหนักในเร่ืองภารกิจในการบริหารงานวิชาการเป็นสำคัญ และในการสอบแข่งขัน

คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก็เช่นกัน จะใช้การทดสอบความรู้ความเข้าใจในงาน
วิชาการเป็นหลักเกณฑ์สำคัญอย่างหน่ึงท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดไว้ โดยให้

ความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะการบริหารวิชาการเป็นงานสร้างทักษะด้านภูมิ

ปัญญาให้เด็กได้มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา มีเหตุผล สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการบริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้  

ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการตามขอบข่าย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาน้ันจะเป็นสถานศึกษา

ประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการ เน่ืองจากงาน
วิชาการเก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปรียบเสมือนหัวใจของ

สถานศึกษา งานวิชาการถือเป็นงานหลักโดยตรงเป็นงานท่ีเป็นไปเพ่ือให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยเหตุน้ีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจึง

เป็นส่ิงท่ีสำคัญย่ิง และการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากงานวิชาการสะท้อนถึงระดับมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียน การประเมิน

คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน จะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการในระดับสถานศึกษา งานวิชาการถือเป็น

หัวใจสำคัญในการจัดการศึกษา การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการดำเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรและ
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การเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามท่ีกำหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน การบริหาร

วิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนจะมีโอกาสในการตัดสินใจมากข้ึน ท้ังน้ีเป็นไปตามหลักการกระจาย

อำนาจทางการศึกษาท่ีให้โรงเรียนรับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง (ศรีรุ้ง มรกฎ, 2560) 

งานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของสถานศึกษาท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างย่ิงส่วนงาน

ด้านอ่ืน ๆ น้ัน แม้จะมีความสำคัญเช่นเดียวกัน แต่เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของ

หลักสูตรการท่ีจะตรวจสอบว่าสถานศึกษาใดผู้บริหารให้ความสำคัญต่องานวิชาการสามารถดูได้จาก
สถานศึกษามีขอบเขตของงานวิชาการอย่างชัดเจนผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน 

ครูมีความตระหนักและร่วมมือกันพัฒนางานวิชาการอย่างจริงจัง สามารถนำปรัชญาของสถานศึกษาไปสู่

การปฏิบัติตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างดีย่ิงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(ศรีรุ้ง มรกฎ, 2560) 

จากการศึกษาคุณภาพด้านวิชาการของไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่ายังประสบปัญหา ดังท่ี

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปปัญหาสำคัญในปัจจุบันของการจัด

การศึกษาในทุกระดับคือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ำ หลักสูตรมีสาระเน้ือหาแน่นเกินไป 
และใช้เหมือนกันหมด กระบวนการเรียนการสอนยังยึดหลักการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน เน้นการ

ท่องจำมากกว่าการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือประสบการณ์

จริง หนังสือเรียนเป็นเพียงแบบฝึกหัดท่ีมีคำตอบเพียงคำตอบเดียวแทนท่ีจะเป็นคำถามแบบปลายเปิด ครู

สอนยังยึดติดกับวัฒนธรรมการสอนแบบเดิม ๆ ท้ังท่ีหลักสูตรปัจจุบันเน้นการคิดวิเคราะห์แต่วิธีสอนยังไม่
สอนให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนยังไม่ได้รับการอบรมให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน  ทำให้ขาดทักษะในการบริหารและการจัดการด้าน

การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 10) 

การบริหารงานวิชาการตามกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (2546 : 33-34) มีท้ังหมด 12 ด้าน 

ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและ

การเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 
9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  

11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์การอ่ืน 12) การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

โรงเรียนในกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 มีโรงเรียนในกลุ่มท้ังส้ิน 12 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนมีครูและ
นักเรียนมากน้อยแตกต่างกันออกไป บางโรงเรียนมีครูไม่ครบช้ันเรียน ครูสอนไม่ตรงกับวุฒิ ขาดแคลน

อุปกรณ์และส่ือในการเรียนการสอน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างท่ัวไป มีการศึกษาน้อย 

ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น เด็กนักเรียนหยุดเรียน ผลการเรียน
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ตกต่ำ ผู้ปกครองท่ีมีฐานะดีก็จะนำบุตรหลานเข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีผู้บริหาร

โรงเรียนต้องใช้กลยุทธ์หลาย ๆ ด้าน เพ่ือแก้ปัญหาโดยเฉพาะด้านวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน  

อันแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการบริหาร ซ่ึงปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขตรงจุดจากความคิดเห็นของ
ครูผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

กลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายกใน 6 ด้าน ได้แก่ 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบ

โอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือนำเสนอผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม

บ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

บ้านนา 3  

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน

อำเภอบ้านนา 3 จำแนกตามสถานภาพของครูผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ครูท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 

2. ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของเน้ือหา 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

กลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยยึดแนวทางการ

บริหารงานวิชาการ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใน 12 ด้าน ในท่ีน้ีผู้วิจัยได้เลือกวิจัย 6 ด้าน 

ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครู 120 คน เป็นครูในโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 

3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู 92 คน เป็นครูในโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดจากตารางของเครซ่ีและ 

มอร์แกน (Krejcie and Morgan) และทำการสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่ม

อำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยใช้แนวทางการบริหารงาน
วิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใน 6 ด้าน จากขอบข่ายดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนำมาประมวลเป็น 

กรอบแนวคิด ดังต่อไปน้ี 

                  

                  ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในเอกสาร ตำรา ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เก่ียวข้องกับการบริหารงาน

วิชาการ สร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย และสร้างเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดให้ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน

การบริหารงานวิชาการใน 6 ด้าน ตามแนวทางการ

บริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2546 ดังน้ี 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษา 

สถานภาพทั่วไปของข้าราชการครู 

จำแนกตาม 
1. เพศได้แก่  

   - เพศชาย 

   - เพศหญิง 
2. ระดับการศึกษาได้แก ่

   - ปริญญาตร ี

   - ต้ังแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 
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ผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ของลิเคอร์ท (Likeart) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ได้ค่าความเช่ือม่ัน (reliability) และได้
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากับ 0.7-1 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการ

วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  

 2. ผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

ของโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ในด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน  
3. ผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ในด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน  

 

อภิปรายผล 
 1. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตาม
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แนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า สภาพ

การบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี
อาจเน่ืองมาจากการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีคุณภาพและประสบผลสำเร็จน้ันสถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วม โดยผู้บริหารเป็นผู้นำในทุกด้านและท่ีสำคัญคือ การเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ เป็นผู้อำนวยความ

สะดวกในทุกด้าน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับทุกฝ่าย ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ตนเองเสมอ จัดให้มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญ 

กำลังใจให้แก่เพ่ือนร่วมงาน สนับสนุนให้มีการวิจัย เผยแพร่ข่าวสารผลงานของสถานศึกษา 

 2. ครูท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีรุ้ง มรกฎ (2560) ศึกษา

เร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พบว่า ความพึงพอใจ

ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ครูท่ีมีเพศต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าการ

บริหารงานวิชาการเป็นการบริหารงานท่ีมีกรอบการทำงานอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้าง เป้าหมายท่ีชัดเจน 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนัก ครูท่ีมีประสบการณ์การทำงานมากและน้อยต่างก็ต้องได้รับมอบหมายงาน

คล้ายคลึงกัน โดยเป็นการทำงานภายใต้โครงสร้างเดียวกัน เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

 3. ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพยาภรณ์  

เตียวเจริญ (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษา

ท่ีเป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี

ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาระยอง เขต 1 ท่ีจำแนกตามประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 

พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละหลักสูตร ซ่ึงมีมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่สาระเป็นตัวกำหนดคุณภาพ

ของผู้เรียน ในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักและสถานศึกษาสามารถดำเนินการเพ่ิมเติม

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปี ตลอดจนสาระการเรียนรู้ในส่วนท่ีเห็นว่าจำเป็น

และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน ด้ังน้ันสถานศึกษาจึงได้ดำเนินการกำหนดแนวทางและ
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ดำเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา โดยจัดทำโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 
       ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 

1. ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการทำวิจัยของครู เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ได้อย่างตรงจุด 
2. ผู้บริหารควรให้ครูผลิต พัฒนาปรับปรุงส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยอาจ

ให้การช่วยเหลือแก่ครู 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอ

บ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอ 

บ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ในเชิงลึกเพ่ือหาคำตอบว่าปัจจัยใดมี
ผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคcเพ่ือศึกษา สภาพท่ัวไปและเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัด

การศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ภาคเหนือตอนบน 

 ผลการวิจัยพบวkาโรงเรียนบRานสันทรายคองนRอย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมk ดำเนินการ                 

ตอบสนองความตRองการใหRโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือสkงเสริมใหRนักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรูR สรุป

องคcความรูR ดRวยตนเอง  มีกระบวนการคิด และไดRดำเนินการตามแนวทางพัฒนาคือโครงการ 1 โรงเรียน  

1 ผลิตภัณฑc (เบเกอร่ี) โดยมีผลการประเมินกระบวนการตามโครงการ รRอยละ 89.00 และนักเรียนมีความ

พึงพอใจเฉล่ีย 4.05 

 โรงเรียนสักสันเชียงใหมkวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ชุมชนมีความตRองการใหRโรงเรียนจัด

การศึกษาสkงเสริมใหRนักเรียนมีทักษะการเรียนรูRในศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการแสวงหาความรูR สรุป 

องคcความรูR ดRวยตนเอง มีกระบวนการคิดเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหRสูงข้ึน หลังจากนำผลการวิเคราะหcขRอมูล

มาจัดทำแผนพัฒนา และดำเนินการตามแนวทางพัฒนา คือ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิโดยรkวมกับโรงเรียน

ออกแบบกิจกรรมการสอนเพ่ือสkงเสริมทักษะการเรียนรูRในศตวรรษท่ี 21 โดยผลการประเมินมีประสิทธิภาพ 

เทkากับ 80.41/ 80.08 เม่ือนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑcท่ีต้ังไวRคือ 80/80 สามารถกลkาวไดRวkา กิจกรรม 

การสอนท่ีรkวมกันสรRางข้ึนมีประสิทธิภาพอยkางย่ิง สามารถประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดRเปyน

อยkางดีมีคะแนนเฉล่ียกkอนเรียน มีคkาเทkากับ 5.30 คิดเปyนรRอยละ 53.00 คะแนนเฉล่ียหลังเรียน มีคkาเทkากับ 

8.08 คิดเปyนรRอยละ 80.08 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวkากkอนเรียน โดยมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน 
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รRอยละ 27.08 แสดงวkา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนหลังการเรียนดRวยกิจกรรมการสอนท่ี 

สรRางข้ึน และนักเรียนมีความพึงพอใจ รRอยละ 4.86 

         และโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบRานโทกหวาก อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดำเนินการตามความ

ตRองการใหRโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือสkงเสริมใหRนักเรียนมีทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รูRจัก

ตัดสินใจดRวยตนเอง มีความรักในวิถีชีวิตในชุมชน และไดRดำเนินการตามแนวทางพัฒนาคือโครงการสkงเสริม

ทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูRโดยวิธีโครงงานเพ่ือพัฒนางานอาชีพ มีผลการประเมิน

กระบวนการตามโครงการ รRอยละ 88.00 และ นักเรียนมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.01 

 

คำสำคัญ: แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา, ความตRองการของชุมชน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study general contexts of educational 

management and to formulate development guidelines in order to meet local 

communities’ needs for schools under the jurisdiction of Basic Education Commission in 

the Upper Northern Region.  

 Findings revealed that Bansansai KlongnoiSchool, Amphoe Fang, Chaing Mai 

Province, carried out learning activities to encourage students to acquire knowledge-

seeking skills, self-justification, and critical thinking. It also has participated in One School, 

One Product Program (Bakery), with the score of 82.15%  of process evaluation and the 

average score of students’ satisfactionat 4.05. 

 Saksan School, AmphoeTheong, Chaing Rai Province, carried out the activities in relation 

to community’s needs by encouraging students to obtain the 21st century skills, knowledge-

seeking skills, self-justification, and critical thinkingto increase their achievement in school. 

A development plan was subsequently formulated and implemented through an Achievement 

Development Program together with the 21st century skills activities, with the efficiency 

achievement results at 80 .41/80 .08  proportions as compared to the given criteria at 80/80 .  

It suggested that the instruction activities were highly effective, with the student’spre-test average 

score of 5.30, or 53.00%and post-test average score of 8.08 or 80.08%. The leaning achievement 

after participating in the activities has increased by 27.08%and the students’ satisfaction at 4.86.  

 Furthermore, Anubanmuangpayao School, Ban Tokwark, AmphoeMuang, Payao 

Province carried out the activities to promote students’ life skills concerning the sufficiency 

economy, self-justification, cherished community ways of living, by implementing the so-
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called Life-skill Promotion concerning Sufficiency Economy Project and Project-Based Learning 

(PBL).The process evaluation of the program was 88.00% . The students’ average satisfaction 

was at 4.01. 

 

Keywords: Guidelines for Development of Educational Management, Local Communities’ Needs 

 

บทนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหkงชาติ พุทธศักราช 2542  และแกRไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 

2553 ไดRกลkาวถึงการกระจายอำนาจใน  มาตรา 29 ระบุไวRวkาใหRสถานศึกษารkวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคcกรชุมชน องคcกรปกครองสkวนทRองถ่ิน เอกชน องคcกรเอกชน องคcกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สkงเสริมความเขRมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูRภายในชุมชน 

และ มาตรา 40 ระบุไวRวkา ใหRมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีจัด

การศึกษา ระดับต่ำกวkาปริญญาตรี และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตkละสถานศึกษา  ประกอบดRวย  ผูRแทน

ผูRปกครอง  ผูRแทนครู  ผูRแทนองคcกรชุมชน  ผูRแทนองคcกรปกครองสkวนทRองถ่ิน ผูRแทนศิษยcเกkาของสถานศึกษา 

ผูRแทนพระภิกษุสงฆcและ หรือผูRแทนองคcกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ีและผูRทรงคุณวุฒิ ซ่ึงบทบาทหนRาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสำคัญเปyนอยkางย่ิงในการกำกับสkงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา

อันเน่ืองมาจากเจตนารมณcของพระราชบัญญัติการศึกษาแหkงชาติ พ.ศ. 2542 และแกRไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2553  ตRองการใหRประชาชนซ่ึงเปyนผูRมีสkวนไดRสkวนเสียโดยตรงเขRามามีสkวนรkวมในการจัดการศึกษากับ

ผูRบริหารสถานศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษาอยkางแทRจริงในลักษณะเปyนเจRาของ หรือหุRนสkวนของ

สถานศึกษา  โดยตระหนักถึงความเปyนเจRาของรkวมกัน (จำลอง รัตนโกเศศ, อRางใน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2547 : 1) 

 ราชกิจจานุเบกษา (2553) ระบุวkาพระราชบัญญัติการศึกษาแหkงชาติ พุทธศักราช 2542  และแกRไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 ไดRกลkาวถึงการสkงเสริมใหRมีการวิจัยและพัฒนา ในมาตรา 67 ระบุไวRวkา

รัฐตRองสkงเสริมใหRมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการใชRเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหRเกิดการใชRท่ีคุRมคkาและเหมาะสมกับ

กระบวนการเรียนรูRของคนไทย เพราะกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปyน

เคร่ืองมือในการเรียนรูRและพัฒนางานเหมือนเปyนสkวนหน่ึงของการทำงานปกติท่ัวไปถือเปyนยุทธศาสตรcท่ี

สำคัญอยkางย่ิงในการปฏิรูปการเรียนรูRท้ังโรงเรียนใหRสำเร็จและดำเนินไปอยkางย่ังยืนตลอดชีวิตการวิจัยและ

พัฒนาเปyนการดำเนินการอยkางเปyนระบบระเบียบมีการศึกษาทดลองใหRเห็นประจักษcอาศัยขRอมูลท่ีเช่ือถือไดR

ประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงพัฒนาไปเร่ือย ๆ จนบรรลุเปûาหมายท่ีต้ังไวRเพ่ือใหRเกิดการเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีข้ึนหรือมีลักษณะตรงตามท่ีตRองการ 

 จากการศึกษาขRอมูลเบ้ืองตRนของคณะผูRวิจัย พบวkา ดRานการบริหารจัดการศึกษาอยkางมีสkวนรkวมกับ

ภาคประชาชนฐานรากยังไมkเปyนไปตามมาตรฐาน ท่ีกำหนด ซ่ึงสังเกตไดRจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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ของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในรอบท่ี 1-รอบท่ี 3 (พ.ศ.2545-2558) พบวkา ตัวบkงช้ีท่ี 7  

ในดRานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึง การบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามบทบาทหนRาท่ีของผูRบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหRมีคุณภาพ 

ย่ังยืนและตkอเน่ืองตามเกณฑcขRอท่ี 2 ดRานประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึงการ

ไดRมาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการปฏิบัติหนRาท่ีตามขRอท่ี 5 ขRอท่ี 13 และขRอท่ี 14  

ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวkาดRวยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2553 และตัวบkงช้ี ท่ี  8  

ดRานพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตRนสังกัด หมายถึง การดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงท่ีวkาดRวยระบบ หลักเกณฑc และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาพ.ศ. 2553  ขRอท่ี 14 ระบุวkา กำหนดใหRสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดใหRมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในตามหลักเกณฑcและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ียึด

หลักการมีสkวนรkวมของชุมชนและหนkวยงานท่ีเก่ียวขRองท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสkงเสริม สนับสนุน 

และกำกับดูแลของหนkวยงานตRนสังกัดท้ังน้ีสถานศึกษาจะตRองดำเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีครอบคลุม

ตัวบkงช้ีตามกฎกระทรวงฯ สkวนมากอยูkในระดับพอใชR และปรับปรุง และจากการสัมภาษณcผูRบริหารโรงเรียน

จำนวน 8 คน ครูท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 8 คน และตัวแทนคณะกรรมการ

สถานศึกษา ตัวแทนผูRปกครองรวมท้ังประชาชนท่ัวไปจำนวน 9 คน จำนวน 25 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

(Purposive) ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนประกอบดRวย จังหวัดเชียงใหมk เชียงราย พะเยา นkาน แพรk 

ลำปาง ลำพูน และแมkฮkองสอน เม่ือเดือนธันวาคม  2559 และเดือนมกราคม 2560 พบขRอมูลสำคัญพอสรุปไดR

วkาในระยะเวลา 10 ป¢ท่ีผkานมาการบริหารจัดการสถานศึกษา อยkางมีสkวนรkวมกับภาคประชาชน ท่ีผkานมาสkวน

ใหญkรRอยละ 60 ยังไมkไดRดำเนินการอยkางเปyนระบบท่ีชัดเจน ซ่ึงมีสาเหตุหลักท่ีไมkไดRใหRความสำคัญกับการ

พัฒนา “ฐานราก” คือ สถานศึกษา ทุกแหkงมีการแตkงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือใหRมีองคcประกอบครบ

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาและตามระเบียบของกระทรวงฯ แตkในความเปyนจริงการดำเนินงานบริหารจัดการ

สถานศึกษาสkวนใหญkน้ันคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผูRปกครอง และชุมชนไมkไดRมีโอกาสในการมีสkวน

รkวมในการบริหารจัดการศึกษาอยkางแทRจริง ซ่ึงสkวนใหญkเปyนการดำเนินงานโดยผูRบริหาร ครู บุคลากรของ

สถานศึกษาไมkวkาจะเปyนการรkวมแสดงความคิดเห็นและเห็นชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การมีสkวนรkวมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรูRรkวมกันระหวkาง

สถานศึกษากับ ชุมชนทRองถ่ิน การมีสkวนรkวมในการประเมินคุณภาพภายในเปyนตRน 

 จากการศึกษาขRอมูลตkาง ๆ ในเบ้ืองตRนเก่ียวกับบริบทดRานการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

อยkางมีสkวนรkวมกับภาคประชาชนฐานราก ซ่ึงคณะผูRวิจัยไดRดำเนินการตkอยอดจากการท่ีนักวิจัยหลายทkานไดR

เคยศึกษาไวRแลRว เชkน พีรศักด์ิ หมkอนกันทา (2553) ไดRศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสkวนรkวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนบRานแหลมโพธ์ิสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี สุ วิชา  

วิริยมานุวงษc (2554) ไดRศึกษาวิจัยเร่ืองการวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีสkวนรkวมของสถานศึกษากับชุมชนใน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะผูRวิจัยความคาดหวังวkา การศึกษาวิจัย แนวทางในการพัฒนาการจัด

การศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
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ข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน โดยการกำหนดใหRมีรูปแบบการสรRางการมีสkวนรkวมกับชุมชนในเขตบริการ

สถานศึกษาและเครือขkายชุมชนระหวkางสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการวิจัยและพัฒนา คร้ังน้ีจะ

ไดRขRอมูลจากการศึกษาสามารถนำไปใชRเปyนแนวทางในการพัฒนา การจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการ

ของชุมชนอยkางแทRจริง 

 

วัตถุประสงค=ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษา สภาพท่ัวไป การจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชมในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 

2. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชนใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 

 

ประโยชน=ท่ีได7รับจากการวิจัย  
 1. เกิดกลไกความรkวมมือในการแกRไขปGญหาชุมชนดRวยการสkงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาสรRาง

แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชมท่ีมีกระบวนการปฏิบัติท่ีชัดเจน

ระหวkางสถานศึกษาผูRปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

 2. ทำใหRประชาชนในชุมชนทRองถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอันเกิดจากชkองทางโอกาสในการไดRรับ

การศึกษาและการสรRางสรรคcการเรียนรูRเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเสริมสรRางโอกาสทางการเรียนรูRและ

การศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษยcใหRมีพ้ืนฐานท่ีดี  

 3. เปyนการขยายผลการสรRางแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของ

ชุมชมในสถานศึกษามีรูปแบบท่ีนำไปปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษาท่ีชัดเจนเปyนรูปธรรมและเพ่ือใหRเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนและมีกระบวนการปฏิบัติท่ีชัดเจนเกิดระบบการถkายโอนองคcความรูR

เทคโนโลยีและทักษะท่ีเปyนประโยชนcตkอการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนฐานรากและมีการขยายผลตkอไปยัง

ชุมชนอ่ืน ๆ อยkางเปyนรูปธรรม 

 4. เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหRไดRมาตรฐานเปyนท่ียอมรับ ถือเปyนการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนใหRดีย่ิงข้ึนในอนาคต และรองรับการแขkงขันทางการศึกษาในสังคมอาเซียนไดR  
 5. ผลดำเนินการวิจัยสามารถถอดบทเรียนเพ่ือขยายผลหรือเปyนตRนแบบในการพัฒนาการศึกษาใหR

เกิดประสิทธิผลและสอดคลRองความเปyนอัตลักษณc เอกลักษณc อยkางมีสkวนรkวมของชุมชนในพ้ืนท่ี ไปยัง

ชุมชนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนไดR 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชน 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงคcของ

การวิจัย 1) เพ่ือศึกษา สภาพท่ัวไปการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชนในสถานศึกษา
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 2) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 

กลุkมเปûาหมายการวิจัย ไดRแกk สถานศึกษา จำนวน 3 โรง จังหวัดละ 1โรง ในเขตจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ไดRแกk จังหวัดเชียงใหมk ไดRแกk โรงเรียนบRานสันทรายคองนRอย จังหวัดเชียงราย ไดRแกk โรงเรียน 

สักสันเชียงใหมkวิทยาคม และจังหวัดพะเยา ไดRแกk โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบRานโทกหวาก อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา กลุkมผูRใหRขRอมูลหลัก ไดRแกk ผูRบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครู และบุคลากรทาง 

การศึกษา จำนวน 9 คน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน ตัวแทนผูRปกครอง จำนวน 9 คน 

ตัวแทนประชาชนท่ัวไปจำนวน 9 คน รวมท้ังส้ิน 32 คนกลุkมผูRใหRขRอมูลสนทนากลุkม ไดRแกk กลุkมผูRบริหาร

สถานศึกษา จำนวน 3 คน กลุkมครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 3 คน ตัวแทนคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูRปกครอง ประชาชนท่ัวไป จำนวน 3 คน และกลุ่มผู้ประเมินคุณภาพจำนวน 3 คน รวมท้ังส้ิน 

12 คนรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : 

PAR) โดยดำเนินการเป็น 4 ข้ันตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังต่อไปน้ี คือ 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษา สำรวจ ขRอมูลพ้ืนฐาน โดยการศึกษา วิเคราะหc สังเคราะหcเอกสาร หลักการ 

ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวขRอง สังเกตสภาพท่ัวไป และสัมภาษณcผูRเก่ียวขRอง 

ข้ันตอนท่ี 2 การคRนหาปGญหาและหาแนวทางพัฒนาในข้ันตอนน้ีเปyนการออกแบบและพัฒนา

แนวทาง โดยนำผลท่ีไดRจาการวิเคราะหcในระยะท่ี 1มาจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคRนหาปGญหา 

ออกแบบและ พัฒนาหาแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการศึกษาอยkางมีสkวนรkวมกับกับภาคประชาชน 

           ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติการทดลองและประเมินแนวทางพัฒนาเปyนการทดลองดำเนินงานตาม

โครงการ กิจกรรม ตามความตRองการของชุมชน ซ่ึงมีข้ันตอนตkอไปน้ี 

1) การดำเนินการ ตามโครงการ กิจกรรม ตามความตRองการของชุมชน 

2) เคร่ืองมือท่ีใชRคือโครงการ กิจกรรม ตามความตRองการของชุมชน 

3) การประเมินผลโครงการและกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 4 ปรับปรุงพัฒนาแนวทางในข้ันตอนน้ีเปyนการปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 

 

ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหcความตRองการของชุมชนโรงเรียนบRานสันทรายคลองนRอย อำเภอฝางจังหวัด

เชียงใหมkพบวkาชุมชน มีความตRองการใหRโรงเรียนจัดกิจกรรมสkงเสริมใหRผูRเรียนมีคุณภาพเปyนจุดเดkนจุดเนRน 

ใหRนักเรียนมีจิตสาธารณะ มีทักษะในการแสวงหาความรูR สรุปองคcความรูRดRวยตนเอง มีกระบวนการคิด

วิเคราะหc คิดสังเคราะหcอยkางเปyนระบบข้ันตอน และใหRมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหRสูงข้ึนโดยเฉพาะในวิชา

คณิตศาสตรcและภาษาอังกฤษ ใหRมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหRมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน
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โดยเฉพาะในกระบวนการ PDCA หลังจากนำผลการวิเคราะหcขRอมูลมาจัดทำแผนพัฒนาและไดRดำเนินการ

ตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑc (เบเกอร่ี) โดยกลุkมชุมนุมนักเรียนท่ีสนใจการทำเบเกอร่ี กำหนด

รายการเบเกอร่ี สอบถามความคิดเห็นผูRซ้ือวkารายการขนมเบเกอร่ีท่ีจะทำเม่ือทำแลRวจะมีตลาดรองรับมาก

นRอยเพียงใด เม่ือนักเรียนม่ันใจในการตลาดจะสืบคRนแสวงหาความรูRดRวยตนเอง โดยมีครูเปyนท่ีปรึกษา

แนะนำ และเม่ือทำเสร็จแลRวจะมีการนำเสนอผลงานทุกคร้ัง   
ผลการวิเคราะหcความตRองการของชุมชนโรงเรียนสักสันเชียงใหมkวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย พบวkา ชุมชนมีความตRองการใหRโรงเรียนจัดกิจกรรมสkงเสริมใหRผูRเรียนมีคุณภาพเปyนจุดเดkนจุดเนRน 

ตามลำดับดังน้ี ใหRนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูR สรุปองคcความรูRดRวยตนเองมีกระบวนการคิด

วิเคราะหc คิดสังเคราะหcอยkางเปyนระบบข้ันตอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหRสูงข้ึน สถานศึกษามีระบบประกัน

คุณภาพภายในท่ีชัดเจน พัฒนาครูท่ีมีวุฒิไมkตรงเอกใหRมีความรูRความสามารถในการออกแบบการสอนใหมk ๆ 

มุkงผลสัมฤทธ์ิในวิชาท่ีรับผิดชอบใหRสูงย่ิงข้ึน มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ชุมชน

พรRอมสkงเสริม จัดหา ใหRมีรถตูRรับสkงนักเรียนท่ีมีบRานอยูkไกลจากโรงเรียน เพ่ือลดปGญหาผูRปกครองสkง

ลูกหลานเขRาไปเรียนในเมือง ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะหcความตRองการของชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบRานโทกหวาก อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา พบวkา ชุมชนมีความตRองการพัฒนาการเรียนรูRสูkงานอาชีพ รวมท้ังประสานหนkวยงานองคcการ

บริหารสkวนตำบล เขRามาชkวยเหลือการศึกษาแกkโรงเรียนในชุมชนแตkยังติดขัดในดRานกฎหมายเพราะปGญหา

กฎหมายดRานการใชRงบประมาณขององคcการบริหารสkวนตำบล ไมkสามารถนำมาชkวยเหลือโรงเรียนตkางสังกัด

ไดRอยkางชัดเจน แมRปGจจุบัน องคcการบริหารสkวนตำบลมีการพัฒนาโครงสรRางพ้ืนฐานเกือบเต็มตามเปûาหมาย

แลRว และองคcการบริหารสkวนตำบล มีความตRองการชkวยเหลือดRานการศึกษา แตkขัดกับกฎหมายดังกลkาว 

ดังน้ันจึงพยายามหาชkองทางใหRความชkวยเหลือในลักษณะการบูรณาการ นอกจากน้ีชุมชนมีความตRองการใหR

โรงเรียนจัดกิจกรรมสkงเสริมใหRผูRเรียนมีคุณภาพเปyนจุดเดkนจุดเนRน ใหRนักเรียนมีทักษะชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ใหRนักเรียนไดRเรียนรูRโดยวิธีโครงงานสามารถคิดพัฒนางานอาชีพท่ีมีอยูkเดิมในทRองถ่ิน รูRจัก

ตัดสินใจดRวยตนเอง มีความรักในวิถีชีวิตในชุมชน โดยทำโครงการรkวมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูRสูkงาน

อาชีพ ตRองการใหRมีการสkงเสริมดRานระเบียบวินัยใหRมากย่ิงข้ึน รวมท้ังสkงเสริมการแสวงหาความรูR สรุป

ความรูRไดRดRวยตนเอง มีกระบวนการคิดโดยวิธีโครงงานท่ีชัดเจน และตRองการสkงเสริมดRานทักษะ

ภาษาอังกฤษ และตRองการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหRมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน หลังจากนำผล

การวิเคราะหcขRอมูลมาจัดทำแผนพัฒนา และไดRดำเนินการตามโครงการสkงเสริมทักษะชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูRโดยวิธีโครงงานเพ่ือพัฒนางานอาชีพ โดยใหRนักเรียนรวมกลุkมเปyนชุมนุมอาชีพท่ี

สนใจ มีการสืบคRนความรูRดRวยตนเองในการพัฒนางานอาชีพ สรุปความรูRจัดทำแผนท่ีความคิด และนำเสนอ

ผลงาน 
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

อภิปรายผลการวิจัย 
          ผลการวิจัยเร่ืองแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองต่อความต้องการของชุมชน 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน มีประเด็นสำคัญ 

ท่ีสามารถนำมาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

          โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาแนวทางใน 

การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยการดำเนินงานและประเมินผล  

การดำเนินงานในโครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ (เบเกอร่ี) มีการจัดการศึกษาเพ่ือสนองต่อความต้องการ
ชุมชนโดยให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม ให้นักเรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ 

ด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างเป็นระบบข้ันตอน ซ่ึงเห็นว่าการดำเนินการใด ๆ 

ท่ีสามารถตอบสองความต้องการของผู้อ่ืนได้น้ัน ก่อนดำเนินการ ต้องมีการกำหนดรายการเบเกอร่ีอย่างน้อย 
2-3 รายการนำไปสอบถามความคิดเห็นผู้ซ้ือหรือผู้บริโภคว่ารายการขนมเบเกอร่ีท่ีจะทำเม่ือทำแล้ว จะมี

ตลาดรองรับมากน้อยเพียงใด เม่ือนักเรียนม่ันใจในการตลาดจะสืบค้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครู

เป็นท่ีปรึกษาแนะนำ และเม่ือทำเสร็จแล้วจะมีการนำเสนอผลงานทุกคร้ัง 

            จากข้อค้นพบ ผลท่ีได้การวิจัยทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิด รู้จักการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง สามารถเพ่ิมผลผลิต สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากข้ึน เพราะผลผลิตท่ีดำเนินการเป็นไป

ตามความต้องการของชุมชน หรือผู้บริโภค ซ่ึงมีความแตกต่างจากการดำเนินงานท่ีผ่านมา ผลผลิตท่ีนำ

ออกมาตามความคิดของผู้ทำหรือครูเป็นผู้ช้ีแนะ แต่ไม่ได้นำไปสอบถามความต้องการของผู้ซ้ือหรือผู้บริโภค

ก่อน ในการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามคำส่ังของครู นักเรียนไม่มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ สรุป 
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างเป็นระบบข้ันตอนรวมท้ังจะ

ไม่ทราบการประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ดีย่ิงข้ึน  

           ท่ีเป็นเช่นน้ีมาจากข้อค้นพบซ่ึงเป็นการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการชุมชนมาจัดทำ
แผนพัฒนาโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ก่อนทำแผนพัฒนา สอดคล้องกับวิรัช  

นิภาวรรณ (2554 : 11-12) กล่าวว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเป็นการประเมินสถานภาพ

ขององค์การโดยเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ใน 

การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากท่ีสุดโดยท่ัวไป SWOT Analysis ถูกนิยมนำมาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 

         สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับความต้องการราชบัณฑิตสถาน (2546 : 176) ได้แยกความหมายของ

คำว่า ความต้องการ ออกเป็นคำว่า “ความ” หมายถึง เน้ือหา เกิดความ อาการ “ต้องการ” หมายถึง อยาก

ได้ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ ดังน้ัน “ความต้องการ” จึงหมายถึง ความอยากได้ หรืออาการท่ีอยากได้และ
เม่ือเกิดความรู้สึกดังกล่าว จะทำให้บุคคลเกิดส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้น และมีแรงขับภายในเกิดข้ึน จึงมีผลทำให้

เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเพ่ือด้ินรน และแสวงหาการตอบสนองความต้องการน้ัน เม่ือได้รับ 

การตอบสนองแล้วบุคคลน้ันก็จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ หรือมีความต้องการในระดับท่ีสูงข้ึนมาทดแทน
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วนเวียนอยู่ไม่มีท่ีส้ินสุด สอดคล้องกับนันท์นรี เสียมไหม (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองความต้องการของ

ผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัย

พบว่า 1) ผู้ปกครองนักเรียนมีความต้องการต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนสอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน 

กับโรงเรียน ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ผู้ปกครองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ท่ีมีเพศต่างกัน มีความต้องการต่อการมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต โดยภาพรวม มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ.05 และ 3) ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมี

วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความต้องการต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัด

ภูเก็ต โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ในด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบว่า

ผู้ปกครองท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

เกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 
โรงเรียนสักสันเชียงใหมkวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนมีวัตถุประสงคc เพ่ือหา

แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชน โดยการดำเนินงานและ

ประเมินผล การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยชุมชนมีความตRองการใหRโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือ

สkงเสริมใหRนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูR สรุปองคcความรูRดRวยตนเอง มีกระบวนการคิดวิเคราะหc คิด

สังเคราะหcอยkางเปyนระบบข้ันตอนโดยกำหนดกิจกรรมการเรียนรูR   

จากขRอคRนพบผลท่ีไดRการวิจัย คือ ครูวิเคราะหcหลักสูตรออกแบบการสอนจัดทำแผนการสอน 

กkอนการเรียนครูแจRงวัตถุประสงคcการเรียนรูRท่ีมีความสอดคลRองกับเปûาหมายการจัดการศึกษาท้ังดRาน 

พุทธิพิสัย (knowledge: K ดRานความรูR) ดRานทักษะพิสัย (practice หรือ Process: P ดRานการปฏิบัติหรือ

ดRานกระบวนการ) และดRานจิตพิสัย (Attitude: A ดRานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคcตามหลักสูตร) (KPA) 

หลังจากแจRงจุดประสงคcการเรียนรูR หรือเปûาหมายการเรียนรูR เพ่ือสรRางแรงบันดาลใจในการเรียนใหRนักเรียน

ทราบแลRว ในข้ันตอนตkอไปคือการใหRนักเรียนทำแบบทดสอบความรูRกkอนเรียน ครูเป•ดประเด็นหรือเร่ืองท่ีจะ

เรียนรูR หลังจากน้ันครูใหRนักเรียนรkวมกลุkมสืบคRนความรูRศึกษาใบความรูR สรุปความรูRดRวยตนเองทบทวน

ความรูR (เพ่ือสkงเสริมใหRเกิดทักษะการเรียนรูR ทักษะชีวิตการทำงานรkวมกันเปyนกลุkมเพ่ือสรRางภาวะผูRนำ  

ผูRตาม รูRจักรับฟGงความคิดเห็นผูRอ่ืน) หลังจากน้ันครูให้นักเรียนแตkละกลุkมออกมานำเสนอผลการสืบคRน

ความรูR (เพ่ือสkงเสริมใหRเกิดทักษะการส่ือสาร) ครูใหRนักเรียนทำแบบทดสอบความรูR (เพ่ือสkงเสริมใหRเกิด

ทักษะการคิด ประมวลความรูR) ครูและนักเรียนรkวมกันสรุปความรูRเปyนแผนท่ีความคิด (เพ่ือสkงเสริมใหRเกิด

ทักษะการคิด) และทำแบบทดสอบหลังเรียน สรุปผลการเรียนรูRตามจุดประสงคcการเรียนรูRมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน รRอยละ 80.80 สูงกวkาคะแนนกkอนเรียน รRอยละ 53.00 ในดRานกิจกรรมกลุkมสามารถ

ปฏิบัติสืบคRนความรูR  สรุปความรูRดRวยตนเองไดRทุกคน รRอยละ 10 และดRานนักเรียนมีวินัย มีความซ่ือสัตยcทุก

คนอยูkในระดับ 3 ข้ึนไปจากการจัดการเรียนรูRใหRนักเรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรูR สรุปองคcความรูR 
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

ดRวยตนเอง มีกระบวนการคิดวิเคราะหc คิดสังเคราะหcอยkางเปyนระบบข้ันตอนผkานเกณฑcทุกคนผลการ

ประเมินกระบวนการผลการประเมินเฉล่ียรRอยละ 95 ผkาน และไดR“ดีเย่ียม” (Best Practice) ชุมชนมีความ

พึงพอใจในการดำเนินงานตามความตRองการคkาเฉล่ียรวมอยูkในระดับมากเทkากับ 3.96 
ท่ีเปyนเชkนน้ีมาจากขRอคRนพบซ่ึงเปyนการนำผลการวิเคราะหcขRอมูลความตRองการชุมชนมาจัดทำ

แผนพัฒนาโดยการวิเคราะหcสภาพแวดลRอม (SWOT Analysis) กkอนทำแผนพัฒนา สอดคลRองกับวิรัช 

นิภาวรรณ (2554 : 11-12) กลkาววkาการวิเคราะหcสภาพแวดลRอมขององคcการเปyนการประเมินสถานภาพ

ขององคcการโดยเลือกใชRเทคนิคการวิเคราะหcท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชนcในการตัดสินใจเลือกกลยุทธcในการ

ดำเนินงานใหRสอดคลRองกับสถานการณcมากท่ีสุดโดยท่ัวไป SWOT Analysis นิยมนำมาใชRเปyนเคร่ืองมือใน

การวิเคราะหcสภาพแวดลRอมขององคcการ เม่ือไดRทราบจุดอkอนจุดแข็งปGญหา อุปสรรคจากการวิเคราะหc 

SWOT แลRว เพ่ือใหRไดRทราบแนวทางในการพัฒนาตามความตRองการของชุมชนอยkางชัดเจนเปyนรูปธรรมจึงมี

การประชุมเชิงปฏิบัติการผูRเก่ียวขRองเพ่ือหาแนวทางจัดทำเปyนแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาท่ี

ชัดเจนมีข้ันตอนท่ีเปyนระบบมากข้ึน 

และสอดคลRองกับทิพาพร ตันฆศิริ (2551 : บทคัดยkอ) ไดRศึกษาเร่ืองความตRองการของผูRปกครอง

เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติจังหวัดเชียงใหมk พบวkาในภาพรวมเก่ียวกับ

ความตRองการของผูRปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยเก่ียวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กระดับปฐมวัยใน

โรงเรียนนานาชาติจังหวัดเชียงใหมkอยูkในระดับมากท่ีสุด 3 ดRานไดRแกkดRานสุขอนามัยและความปลอดภัยดRาน

ครูและบุคลากรและดRานการจัดบริการอาหารสำหรับเด็กและระดับมาก 3 ดRานไดRแกkดRานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลRอมดRานการมีสkวนรkวมระหวkางโรงเรียนกับผูRปกครองและดRานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

สอดคลRองกับพาทิพยc ชมคำ (2551 : บทคัดยkอ) ไดRวิจัยเร่ือง การมีสkวนรkวมในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรคc เขต 3 พบวkาใน

งาน 4 ดRาน คือ 1) งานวิชาการ 2) งานงบประมาณ 3) งานบุคคล และ 4) งานบริหารท่ัวไป พบวkาภาพรวม

อยูkในระดับมาก  โดยการมีสkวนรkวมดRานงานงบประมาณมีคkาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คืองานบริหารงานท่ัวไป 

ดRานงานวิชาการ  และดRานงานบุคคล  

 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบRานโทกหวาก อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคcเพ่ือหา

แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชน โดยการดำเนินงานและ

ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยชุมชนมีความตRองการใหRโรงเรียนจัดการศึกษา  

เพ่ือสkงเสริมใหRนักเรียนมีทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนไดRเรียนรูRโดยวิธีโครงงานสามารถ

คิดพัฒนางานอาชีพท่ีมีอยูkเดิมในทRองถ่ิน รูRจักตัดสินใจดRวยตนเอง มีความรักในวิถีชีวิตในชุมชน โดยทำ

โครงการรkวมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูRสูkงานอาชีพ ตRองการใหRมีการสkงเสริมดRานระเบียบวินัยใหRมาก

ย่ิงข้ึน รวมท้ังสkงเสริมการแสวงหาความรูR สรุปความรูRไดRดRวยตนเอง มีกระบวนการคิดโดยวิธีโครงงานท่ี

ชัดเจน และตRองการสkงเสริมดRานทักษะภาษาอังกฤษ โดยกำหนดกิจกรรมไวRในชkวงระยะเวลาลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารูR 
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           จากขRอคRนพบผลท่ีไดRการวิจัยจากโครงการสkงเสริมทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เรียนรูRโดยวิธีโครงงานเพ่ือพัฒนางานอาชีพ โดยใหRนักเรียนรวมกลุkมเปyนชุมนุมอาชีพท่ีสนใจ มีการสืบคRน

ความรูRดRวยตนเองในการพัฒนางานอาชีพ และนำเสนอผลงาน โดยมีการกำหนดรูปแบบโครงงาน โดยมี

ข้ันตอน 1) มีการการกำหนดสถานการณcและความจำเปyนการกำหนดเร่ืองโครงงาน 2) การคิดทำโครงงาน

เร่ืองท่ีสนใจ  3) นำเสนอความคิดท่ีแปลกใหมkแกkผูRเก่ียวขRองเชkนครู เพ่ือน ผูRบริโภคหรือลูกคRา และสอบถาม

ความเปyนไปไดRแกkผูRบริโภคหรือเก่ียวขRอง 4) ลงมือสืบคRนความรูRและลงมือปฏิบัติ 5) การประเมินผลและ

พัฒนาผลงาน 6) นำเสนอผลงานเม่ือดำเนินการเสร็จส้ินแลRวไดRนำไปเสนอผลงานโดยใหRเพ่ือนตkางชุมนุม ครู 

ผูRบริหารไดRประเมินผลกkอนนำออกจำหนkายสรุปผลการประเมินกระบวนการเฉล่ียรRอยละ 88 ผkานชุมชนมี

ความพึงพอใจในการดำเนินงานตามความตRองการคkาเฉล่ียรวมอยูkในระดับมากเทkากับ 4.01 

ท่ีเปyนเชkนน้ีมาจากขRอคRนพบซ่ึงเปyนการนำผลการวิเคราะหcขRอมูลความตRองการชุมชนมาจัดทำ

แผนพัฒนาโดยการวิเคราะหcสภาพแวดลRอม (SWOT Analysis) กkอนทำแผนพัฒนา สอดคลRองกับวิรัช  

นิภาวรรณ (2554 : 11-12) กลkาววkาการวิเคราะหcสภาพแวดลRอมขององคcการเปyนการประเมินสถานภาพ

ขององคcการโดยเลือกใชRเทคนิคการวิเคราะหcท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชนcในการตัดสินใจเลือกกลยุทธcในการ

ดำเนินงานใหRสอดคลRองกับสถานการณcมากท่ีสุดโดยท่ัวไป SWOT AnalysisนิยมนำมาใชRเปyนเคร่ืองมือใน

การวิเคราะหcสภาพแวดลRอมขององคcการ เม่ือไดRทราบจุดอkอน จุดแข็ง ปGญหา อุปสรรค จากการวิเคราะหc 

SWOT แลRวเพ่ือใหRไดRทราบแนวทางในการพัฒนาตามความตRองการของชุมชนอยkางชัดเจนเปyนรูปธรรมจึงมี

การประชุมเชิงปฏิบัติการผูRเก่ียวขRองเพ่ือหาแนวทางจัดทำเปyนแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาท่ี

ชัดเจนมีข้ันตอนท่ีเปyนระบบมากข้ึน 

 สอดคลRองกับวันชัย คำลือ (2551 : บทคัดยkอ) ไดRศึกษาเร่ืองความตRองการของผูRนำชุมชนท่ีมีตkอ

การจัดการศึกษาดRานอาชีพของกองการศึกษาเทศบาลตำบลจันจวRาอำเภอแมkจันจังหวัดเชียงรายพบวkาใน

เขตเทศบาลตำบลจันจวRาผูRนำชุมชนทุกคนเห็นวkาประชาชนสkวนใหญkประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปyนหลัก

ตRองการใหRเทศบาลหรือหนkวยงานท่ีเก่ียวขRองมาสนับสนุนปGจจัยพ้ืนฐานในการจัดการสkวนดRานอาชีพธุรกิจ

การทkองเท่ียวตRองการใหRจัดอบรมใหRความรูRเก่ียวกับการจัดท่ีพักแรมสำหรับนักทkองเท่ียวแบบชาวบRาน 

(Home Stay)และภาษาตkางประเทศประชาสัมพันธcแหลkงทkองเท่ียวและตกแตkงสถานท่ีใหRสวยงามมีความ

ปลอดภัยสำหรับดRานอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบRานตRองการใหRจัดอบรมใหRความรูRในเร่ืองการผลิตการสนับสนุน

งบประมาณและตลาดจำหนkายผลผลิต 

 ในการดำเนินงานศึกษาวิจัยแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการ

ของชุมชมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบนเกิดกลไก

ความรkวมมือในการแกRไขปGญหาชุมชนดRวยการสkงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา สรRางแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบนของสถานศึกษาเครือขkายท่ีมีกระบวนการปฏิบัติท่ีชัดเจนในรูปแบบ

เครือขkายระหวkางสถานศึกษากรรมการสถานศึกษา ชุมชนหนkวยงานตRนสังกัดและองคcกรปกครองสkวน

ทRองถ่ินจากผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานรRอยละ 80 ข้ึนไป 
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ข7อเสนอแนะ 
  ข7อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. ควรมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคลRองกับความตRองการของชุมชนท่ีชัดเจน มากกวkาการประชุม 

ขอความคิดเห็นจากการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 2. ควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยkางตkอเน่ืองมีการวัดและประเมินผลสมรรถนะของนักเรียน

ใหRเปyนมาตรฐานเดียวกัน โดยมุkงพัฒนานักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะกระบวนการคิด ทักษะ

การเรียนรูR รูRจักแสวงหาความรูR สรุปความรูRดRวยตนเอง มีทักษะการทำงานเปyนทีมเพ่ือสรRางภาวะผูRนำผูRตาม 

มีทักษะการส่ือสาร ทักษะการใชRเทคโนโลยี เพ่ือใหRสอดคลRองกับการเปล่ียนแปลงและไมkใหRเกิดความ

แตกตkาง เหล่ือมล้ำระหวkางโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท    

 3. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดRานการจัดการศึกษาควรมีการปรับปรุงระบบการจัด

การศึกษาและจัดกระบวนการเรียนการสอนใหRเปyนระบบท่ีชัดเจนผูRท่ีเก่ียวขRองควรการกำกับติดตามการ

ปฏิบัติงานอยkางตkอเน่ือง 

ข7อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. สถานศึกษาควรปรับเปล่ียนกระบวนวิสัยทัศนcใหRสอดคลRองกับการเปล่ียนแปลงดRานการจัด

การศึกษาโดยใหRผูRเก่ียวขRองทุกภาคสkวนเขRามามีสkวนรkวมเพ่ือใหRประสบความสำเร็จอยkางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 2. ควรมีการฝ©กอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูRความสามารถแกkครู และบุคลากรทางการศึกษาในเร่ือง

การจัดการศึกษาและภารกิจท่ีตRองปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใหRสอดคลRองกับการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21  

 3. ควรสkงเสริมเครือขkายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหRมีความเขRมแข็งทางวิชาการใหRมากย่ิงข้ึน 

รวมท้ังจะตRองมีการประชาสัมพันธcกิจกรรมงานเครือขkายใหRผูRปกครองและชุมชนรับทราบอยkางท่ัวถึงและ

ตkอเน่ืองเพ่ือการปรับปรุงการบริหารงานโดยยึดแนวทางการพัฒนาตามกลุkมเครือขkายท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหRเปyน

มาตรฐานเดียวกัน 

ข7อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1. ควรวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 

2. ควรวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนยcเครือขkายตามความตRองการของ

ผูRปกครอง ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม
บูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1  (2) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนใน

กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1  (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นครูผู้สอน ได้
จากการสุ่มแบบช้ันภูมิ จำนวน 181 คน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัย พบว่า  (1) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงลำดับจากมากไปน้อยเป็นรายด้านคือ ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน ภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้นำ

แบบมุ่งความสำเร็จ และภาวะผู้นำแบบส่ังการ  (2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม
บูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยเป็นรายด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา  (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
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ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก

ระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย แยกเป็นรายด้าน คือ ด้านภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม 
ภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ และภาวะผู้นำแบบส่ังการ 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง, การบริหารงานวิชาการ 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research aims to study (1) the transformational leadership of 

administrators in Buraphasuksa networks (2) the Schools’ academic administration in 

Buraphasuksa networks and (3) the relationship between transformational leadership of 

administrators and schools’ academic administration in Buraphasuksa networks under 

Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1. 

The sample used in this study includes 181 teachers of Buraphasuksa networks 

under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1. The research instrument 

was a questionnaire with 5-point rating scales with IOC value of 0.60-1.00 and the reliability 

of the questionnaire of 0.943. The statistics used for analyzing the collected data were 

frequency, percentage, mean, standard deviation and Correlation Coefficient of Pearson. 

The research results revealed that : (1) The transformational leadership of administrators 

in Buraphasuksa networks was overall at high level. The mean score listed in order from highest 

to lowest included Supportive Leadership, Participative Leadership, Achievement-Oriented 

Leadership and Directive Leadership. (2) Schools’ academic administration in Buraphasuksa 

networks was overall at high level. The mean score listed in order from highest to lowest 

included the system’s development of quality assurance in Education for school, the 

development of learning, the development of schools’ curriculum and the school supervision. 

(3) The relationship between transformational leadership of administrators according to the 

aspects and schools’ academic administration in Buraphasuksa networks under Nakhonpathom 

Primary Educational Service Area Office 1, overall was positive related at moderate level and 

listed in order from highest to lowest included Participative Leadership, Achievement-Oriented 

Leadership, Supportive Leadership and Directive Leadership. 

 

Keywords: Transformational Leadership, Academic Administration 
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บทนำ 
 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ถือว่ามีความสำคัญอย่างย่ิงในการบริหารงานให้สัมฤทธ์ิผล ความสำเร็จของ

ผลงาน มีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถของผู้บริหาร ภาวะผู้นำเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานน้ัน  
มีลักษณะการการปฏิบัติงานอย่างไร มีประสิทธิภาพเพียงใดผู้บริหารมีบทบาทสำคัญท่ีสุดท่ีจะต้องใช้ความรู้

ความสามารถในความเป็นผู้นำในการบริหารงาน เพ่ือรวมพลัง  และใช้ประโยชน์ของบุคลากรท่ีมีอยู่ให้

ช่วยกันทำงาน ต้องรู้จักเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังน้ีเพราะหากภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารตรงกับความคาดหวังของผู้ร่วมงานมากเพียงใด ผลผลิตขององค์กรจะสูงมากเท่าน้ัน (Stoqdill, 

1974 : 311) ในการบริหารสถานศึกษา ผู้นำเป็นผู้ท่ีมีความสำคัญมาก ต่อการพัฒนาองค์กรให้บรรลุ

ประสิทธิผล อย่างมีประสิทธิภาพ และเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ดังน้ันผู้บริหารจำเป็นต้องรู้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลง และบริหารการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ ซ่ึงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงท้ังพฤติกรรม และเจตคติในการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา ทำให้การศึกษาเป็นไปอย่าง

มีคุณภาพ จึงจำเป็นท่ีผู้บริหาร และครูจะต้องรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงวิธีการกระบวนการ  วิสัยทัศน์ในการ

ทำงาน ซ่ึงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (Bass and Avolio, 1994) คือ 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (charismatic or idealized influence) 2) การ
สร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) 3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา (intellectual stimulation) 

4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) สามารถเห็นได้จากผู้นำท่ีมี

คุณลักษณะ มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงาน และผู้ตามให้มองงานของพวกเขาในแง่มุม

ต่าง ๆ ทำให้เกิดความตระหนัก รู้เร่ืองภารกิจ (mission) และวิสัยทัศน์ (vision) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 
จึงเป็นท่ีสนใจของนักวิชาการทางการบริหารต่าง ๆ ท้ังในวงธุรกิจ อุตสาหกรรม รัฐบาล โรงพยาบาล และมี

การเสนอว่าควรมีการพัฒนาผู้นำ ให้มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริงในสถานศึกษา (สถาบันพัฒนา

ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550 : 2) 

 การท่ีจะเปล่ียนแปลงโรงเรียน ให้ไปในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน ปัจจัยท่ีสำคัญ

อย่างย่ิงต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในการพัฒนาองค์กรหรือโรงเรียนน้ัน ก็คือความสามารถของ

ผู้บริหาร ในการริเร่ิมกระบวนทัศน์ใหม่ หรือเป้าหมายน้ัน ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ (พีรพรรณ ทองป้ัน,  

2552 : 26) ดังน้ัน ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นส่ิงสำคัญท่ีผู้บริหารต้องทำให้เกิดข้ึน โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (สมโชค โพธ์ิงาม, 2550 31) สอดคล้องกับ 

นิคม กันตะคะนันท์ (2548 : 48) ท่ีกล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานท่ีโรงเรียน สามารถดำเนินงานท้ังด้านการบริการ การจัดการ

เรียนการสอน จนทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียในระดับสูง 
 จากการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา 2560 

(กระทรวงศึกษาธิการ:online) ของโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา พบว่า มีค่าเฉล่ียต่ำกว่าปีการศึกษา 2559  



98    
 

JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 1 January - April 2020 

อีกท้ังผลการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-Net) ปีการศึกษา 2560  

ก็มีค่าเฉล่ียรวมทุกวิชา ต่ำกว่าปีการศึกษา 2559 (สถาบันทดสอบทางภาษาแห่งชาติ.: 2560) 

 จากปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา และความสำคัญของภาวะผู้นำดังกล่าว และทฤษฎีเก่ียวกับภาวะ
ผู้นำต่าง ๆ ของผู้บริหารถือว่าเป็นส่ิงจำเป็นอย่างย่ิงต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน จากบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด

ต่าง ๆ โดยยึดตามแนวทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย (Path-Goal Theory) ของเฮาส์และมิทเชลล์ (House & 

Mitchell, 1974 : 81-97) แบ่ งออกเป็น  4  ประเภท  1 ) ภาวะ ผู้นำแบบสนับสนุน  (Supportive 

Leadership) คล้ายกับพฤติกรรมมุ่งมิตรสัมพันธ์ ผู้นำจะเป็นมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างบรรยากาศท่ีดี

ในการทำงาน 2) ภาวะผู้นำแบบส่ังการ (Directive Leadership) คล้ายกับพฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งกิจ

สัมพันธ์เป็นพฤติกรรมของผู้นำ ท่ีปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการใช้คำส่ังเก่ียวกับการทำงาน แจ้งความ
คาดหวังให้ทราบ บอกวิธีทำงาน กำหนดเวลาทำงานสำเร็จให้ทราบ พร้อมกับกฎระเบียบต่าง ๆ ในการ

ทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 3) ภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ (Achievement-Oriented Leadership) 

เป็นพฤติกรรมท่ีผู้นำกำหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย สร้างมาตรฐานด้วยความเป็นเลิศสูงแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

สร้างความม่ันใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานได้มาตรฐานสูงได้สำเร็จ 4) ภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม 
(Participative Leadership) เป็นผู้นำท่ีแสดงพฤติกรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการขอคำปรึกษาก่อนท่ีจะ

ตัดสินใจ มีการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ  ส่วนการบริหารงานวิชาการน้ัน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบหลักในการบริหารงานวิชาการ จากการสังเคราะห์กิจกรรมทางวิชาการ  

ท่ีสอดคล้องกับงานวิชาการ โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ  
ถึงองค์ประกอบของงานวิชาการในสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนได้ 4 องค์ประกอบหลักดังน้ี คือ  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การนิเทศการศึกษา และ 4) การ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ : 2552) ซ่ึงผู้วิจัยต้ังสมมติฐานใน
เบ้ืองต้นว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีความเก่ียวข้อง

สัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับ 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้นำ

การเปล่ียนแปลง เพ่ือให้สามารถนำพาองค์กรในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 
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 2. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

วิธีการดำเนินวิจัย 
ในการวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวนโรงเรียน 181 คน ใช้แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเคร่ืองมือหลักในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของ
ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1  

โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ภาวะผู้นำ

แบบสนับสนุน รองลงมาคือ ภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ภาวะผู้นำแบบ 

ส่ังการ 
 2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจำแนกเป็นรายด้าน 

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ  
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษา 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารกับการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับปานกลาง 
(rxy=0.60**) 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงแบบสนับสนุนของผู้บริหารกับการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปานกลาง (rxy=0.44**)  

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงแบบส่ังการของผู้บริหารกับการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกระดับน้อย (rxy =0.18*)  
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 6. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงแบบมุ่งความสำเร็จของผู้บริหารกับการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 

เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปานกลาง (rxy =0.63**)  

 7. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงแบบให้มีส่วนร่วมของผู้บริหารกับการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 

เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปานกลาง (rxy =0.67**)  

 

การอภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากไปน้อย คือ ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน ภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ และ

ภาวะผู้นำแบบส่ังการ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน มีการปฏิรูป

การศึกษา รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ผู้บริหารจึงเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย 

นโยบาย วางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา สอดคล้องกับศศิวิมล สุขท
นารักษ์ (2554) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการท้ังปวง ผู้บริหาร

จะต้องมีภาวะผู้นำ กล่าวคือ มีศิลปะของการโน้มน้าวจิตใจจิตใจผู้อ่ืนให้คล้อยตามวัตถุประสงค์ของตน 

สามารถทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงความประสงค์ของตนท่ีต้องการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ตลอดจนทำให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่ือฟัง เคารพนับถือให้ความช่วยเหลือ มีอำนาจเหนือบุคคลอ่ืน  
มีความสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในองค์การ อีกท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา  

เทพประสิทธ์ิ (2555) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบวิถีทาง-เป้าหมายของผู้บริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ในอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำแบบวิถีทาง-เป้าหมายของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มบูรพา

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก ซ่ึงด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา
คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านการนิเทศการศึกษา ท้ังน้ีเป็น

เพราะว่า การบริหารงาน 4 ฝ่ายน้ัน งานวิชาการถือเป็นงานท่ีมีความสำคัญท่ีสุด เป็นหัวใจของ การจัดการ

ศึกษา ซ่ึงท้ังผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการ

วางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
(กระทรวงศึกษาธิการ : 2552) งานวิชาการเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพและความสำเร็จของสถานศึกษา 

ความสำเร็จของสถานศึกษามักจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต คือ ตัวนักเรียน ดังน้ัน คุณภาพของ

ผลผลิตจึงข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ สุพัตรา บุญปาน (2553) ท่ีศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการเสริมการศึกษาเอกชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสอนภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารกับการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ใน
ทางบวกระดับปานกลาง สอดคล้องกับ วีรยุทธ ชาตกาญจน์ (2551) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีบทบาท

สำคัญมากท่ีสุด ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อทุก ๆ เร่ือง ทุก ๆ ด้าน ในสถานศึกษาท่ีจะประสบความสำเร็จมักจะมี

ผู้บริหารท่ีมีความสามารถ ในการนำก็จะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา 
พ่ึงไพฑูรย์ (2555) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผลการวิจัย

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นไปในทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารโรงเรียน

แบบสนับสนุน มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยภาพรวมเป็นไปในทางบวกระดับ 

ปานกลาง (rxy=0.44**) เน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนแบบสนับสนุน เปิดโอกาสให้ครูได้พบ เพ่ือปรึกษาหารือ 
เข้าใจความรู้สึก รับรู้ปัญหาต่าง ๆ เอาใจใส่และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือครู ในการพัฒนาตนเอง และ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพรรณ ทองป้ัน (2552) พบว่า ภาวะผู้นำผู้บริหาร

สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีภาวะผู้นำแบบสนับสนุนและเป็นไปใน
ทางบวก 

 5. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารโรงเรียนแบบส่ังการ  

มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมเป็นไปในทางบวกระดับน้อย 

(rxy =0.18*) เกือบจะมีความสัมพันธ์ไปในทางลบ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่า ภาวะผู้นำการ
เปล่ียนแปลงแบบส่ังการกับการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กันในทางลบ ท้ังน้ีอาจอธิบายได้ว่า ภาวะ

ผู้นำแบบส่ังการ เป็นรูปแบบผู้นำท่ีมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับงานเป็นหลัก เข้าควบคุม ส่ังการ ผลักดันให้

เกิดผล ควบคุมการตัดสินใจ แจกแจงบทบาท กำหนดกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงานและความคาดหวังท่ีชัดเจน  

มีมาตรการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด จะไม่ให้ความสำคัญด้านความสัมพันธ์กับสมาชิกใน 
ทีมมากนัก เหมาะกับสมาชิกในทีมท่ีมีความพร้อมน้อย มีข้อจำกัดด้านทักษะความสามารถ และยังขาด

ความมุ่งม่ันใส่ใจในงาน จึงต้องให้คำช้ีแนะข้ันตอนและวิธีการทำงานท่ีชัดเจน ใกล้ชิด ดังเห็นได้จากครู

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 55.2 ท่ีมีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 10 ปี จึงยอมรับรูปแบบ 
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การบริหารแบบส่ังการ ตรงกับแนวคิดของ ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas Mc Gregor, 1960) ท่ีกล่าวถึง

ทฤษฏี X (Theory X) ท่ีเห็นว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ท่ีแท้จริงน้ัน มนุษย์ไม่ชอบทำงาน หากมีโอกาส

หลีกเล่ียงได้ก็พยายามหลีกเล่ียง เห็นว่าวิธีท่ีจะทำให้มนุษย์ทำงานได้น้ัน ต้องใช้วิธีบังคับ ควบคุม ข่มขู่  
ส่ังการ และลงโทษ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ซ่ึงจากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ยังมีครูอีกจำนวน

หน่ึงท่ียอมรับการส่ังงานโดยตรงจากผู้บริหาร สอดคล้องกับ ศศิวิมล สุขทนารักษ์ (2554) ท่ีศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ในเขตอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารสถานศึกษาแบบบงการ มีความสัมพันธ์ทางลบกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน 

 6. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารโรงเรียนแบบมุ่งความสำเร็จ 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นไปในทางบวกระดับปาน

กลาง (rxy =0.63**) เน่ืองจากผู้บริหารมีการกำหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย เน้นการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล มี

การแสวงหาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง มีความคาดหวังท่ีมีมาตรฐานสูงใน

ความสำเร็จต่อการปฏิบัติงาน แสดงความม่ันใจว่าครูสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ 
สอดคล้องกับ นิรมล พันศรี (2559) ท่ีศึกษาแบบภาวะผู้นำท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า แบบภาวะผู้นำ

แบบมุ่งความสำเร็จเป็นตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาได้ดีท่ีสุด 
7. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผู้บริหารโรงเรียนแบบให้มีส่วนร่วม 

โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นไปในทางบวกระดับปาน

กลาง (rxy =0.67**) ค่อนข้างสูง เน่ืองจากผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม ตัดสินใจร่วมกัน รับฟังความ
คิดเห็นของครู สนับสนุน และกระตุ้นให้ครูเกิดการอภิปราย เสนอแนะการปฏิบัติงาน ประชุมปรึกษาหารือ 

ร่วมกันแก้ปัญหาอยู่เสมอ สอดคล้องกับ กัญญา เพ็ชรนอก (2556) ท่ีศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

และภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และ
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับมาก 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) กับการ

บริหารงานวิชาการหรืองาน 4 ฝ่าย 
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 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหารงาน

วิชาการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารในอนาคต 

 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานวิชาการ หรืองาน 4 ฝ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทราบตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำท่ีสำคัญของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาท่ีมีสถานท่ีต้ังอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างบุคลากรของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 196 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ข้ันตอน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ

ข้ันบันได  (Stepwise Multiple Regression) 

ผลการวิจัย พบว่า ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำท่ีสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตดังกล่าว ได้แก่ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต โดยท้ังหมดร่วมกันอธิบายภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารได้มากถึงร้อยละ 77  (R2 = 0.77) โดยเฉพาะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพียงตัวบ่งช้ีเดียว 

สามารถอธิบายภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนได้มากถึงร้อยละ 67 

 

คำสำคัญ: ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำของผู้บริหาร, โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The major purpose of this research was to investigate leadership indicators of the 

administrators in the secondary schools located in Bangkok and Perimeter.  By using multi-

stage random sampling, the study sample were the personnel working in the secondary 

schools in Samutsakorn District, totaling 196 persons.  The research instrument used for 
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collecting the data was a questionnaire. The statistics used for analyzing the collcted data 

included percentage, mean, standard deviation, and the inferential statistics Stepwise 

Multiple Regression. 

The research finding revealed that important leadership indicators of secondary 

schools in Bangkok and Perimeter were job satisfaction, achieved motivation and mental 

health. All of these indicators explained the school administrator, s leadership at 77%,  

(R2 = 0.77), especially job satisfaction was the only indicator being able to explain the 

school administrator’s leadership at 67% . 

 

Keywords: Administrator’s indicators leadership indicators, Secondary school

 

บทนำ 
 โรงเรียนถือเป็นหน่วยงานหน่ึงทางการศึกษาท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการพัฒนาคน ผลการจัด

การศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใดข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของโรงเรียนเพ่ือให้การเรียนการ

สอนบรรลุผลตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร กล่าวคือต้องสามารถทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ท้ังในด้านความรู้ 

ความสามารถ และด้านคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการ โดยผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นตัวการสำคัญท่ีทำให้
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ท้ังน้ีเพราะผู้บริหารโรงเรียนถือเป็นผู้นำสูงสุดในการบริหาร

จัดการงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ตอบสนองต่อนโยบายทางการศึกษา รวมท้ังยังต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกเร่ือง หากผู้บริหารโรงเรียนตัดสินใจผิดพลาดก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนไปด้วยจากการศึกษา พบว่า การท่ีผู้บริหารจะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี  

ตามสถานการณ์ท่ีบริหารในปัจจุบัน ซ่ึงก็มีปัจจัยหรือตัวบ่งช้ีสำคัญ ๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องด้วยหลายประการ 

อาทิ ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Magusson and  Endler, 1989: 18-20) และด้านจิตลักษณะซ่ึงอยู่
ภายใน ท่ีสำคัญ ๆ ประกอบด้วยด้าน 1) สติปัญญา 2) ประสบการณ์ทางสังคม 3) สุขภาพจิต 4) เหตุผลเชิง

จริยธรรม 5) ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 6) ความเช่ือในอำนาจตนหรืออัตมโนทัศน์  

7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  8) ทัศนคติคุณธรรมและค่านิยม  และ 9) ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน  

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539 : 3-5)  โดยจิตลักษณะเหล่าน้ี จะเป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมในการใช้
อำนาจท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องในสถานการณ์การบริหาร ซ่ึงก็คือภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนน่ันเอง  

จะเห็นได้ว่าภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน นับว่ามีความสำคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารการศึกษา เพราะมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลผลิตของโรงเรียน ความพึงพอใจในงานของบุคลากร ตลอดจนความผูกพันท่ีมี

ต่อองค์กร ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานและการเรียนรู้ รวมท้ังยังสัมพันธ์
เชิงบวกกับความเครียดในองค์กรอีกด้วย ดังน้ันการดำเนินการใด ๆ ก็ตามท่ีจะทำให้ผู้บริหารโรงเรียน 
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มีภาวะผู้นำสูงสุด ก็จะสามาถนำพาโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเช่นกัน ซ่ึงก็

สอดคล้องกับข้อค้นพบของนักวิชาการหลายท่าน อาทิ บัณฑิต แท่นพิทักษ์ (2540 : 55); ณัฐพงศ์  

บุณยารมย์ (2554 : 107-111); และ สัมมา รธนิธย์ (2554) 

 ผู้วิจัยมีความตระหนักและเห็นด้วยอย่างย่ิงว่า การบริหารจัดการโรงเรียนต้องดำเนินการให้มีท้ัง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงแน่นอนท่ีสุดจะต้องอาศัยผู้บริหารหรือนำของโรงเรียนท่ีมีภาวะผู้นำเท่าน้ัน 

(Leadership) ดังน้ันจึงทำให้มีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าตามกรอบแนวคิดท่ีได้มาจากการวิเคราะห์

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องน้ัน เม่ือนำมาศึกษาในสถานการณ์ใหม่ท่ีระบุน้ี ภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร จะเป็นอย่างไร และการท่ี

เป็นเช่นน้ัน มีปัจจัยหรือตัวช้ีวัดทางด้านจิตลักษณะใดบ้าง เข้ามาเก่ียวข้องส่งผลกับการแสดงพฤติกรรมการ

ใช้อำนาจของผู้บริหาร โดยมีความคาดหวังว่าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีน่าจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
ต่อผู้บริหารโรงเรียนและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนในเขตเมือง เพราะข้อมูลน้ีสามารถนำไปใช้เป็นกรอบและ

หรือรายละเอียดต่อยอดในการส่งเสริมสถานการณ์และจิตลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน ให้มีภาวะผู้นำท่ี

เข้มแข็งย่ิงข้ึนอันจะส่งผลโดยตรงต่อการบริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง รวมท้ังเป็น

แนวทางให้แก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ในบริบทเดียวกันได้นำไปปรับใช้ ท้ังน้ีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการโรงเรียนตามท่ีมุ่งหวังต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาและหาตัวบ่งช้ีท่ีสำคัญท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 

ปริมลฑลของกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรหรือตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน เฉพาะในโรงเรียน

ท่ีอยู่ใกล้เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสุ่มตัวอย่างได้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 386 คน จากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียน

สมุทรสาครวุฒิชัย โรงเรียนพันท้ายนงสิงห์วิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร  โดยเลือกศึกษาตัวบ่งช้ีเป็นตัวแปรทางจิตวิทยา ตามแนวคิดของ Magusson and Endler 

(1989 : 18-20) และของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539 : 3-5)  ตัวแปรเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กัน ดังกรอบ

แนวคิดการวิจัย 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้แบบวิจัยเชิงพรรณนา เพ่ือมุ่งอธิบายลักษณะของตัวแปรหลายตัว ท่ีส่งผล

ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน (Correlational Research) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงมีท่ีต้ังอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวน

ท้ังส้ิน 386 คน จาก 5 โรงเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โรงเรียนพันท้ายนง

สิงห์วิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โดยผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษา ซ่ึงได้จากการคำนวณโดยใช้สูตรของ Yamene มีจำนวน 196 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ข้ันตอน และจับฉลากได้โรงเรียนดังกล่าว 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม มีท้ังหมด 3 ตอนด้วยกัน คือ 

ตอนท่ี 1  สอบถามข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และความท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริหาร

โรงเรียน ลักษณะคำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ และเติมข้อความในช่องว่าง 
ตอนท่ี 2  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตัวบ่งช้ี ท่ีคาดว่าจะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการแสดงภาวะ

ผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ตอบ

แสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี  

5  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารในระดับมาก 

3  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารในระดับน้อย 

1  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ตัวบOงชี้ท่ีเก่ียวข7องในด7าน 
   1. การสนับสนุนทางสงัคม 

   2. สุขภาพจิต 

   3. แรงจูงใจใฝ™สัมฤทธ์ิ 

   4. ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

ภาวะผูRนำผูRบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตปรมิลฑล  

กรงุเทพมหานคร 
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ตอนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมหรือภาวะผู้นำของผู้บริหารตามท่ีผู้ตอบรับรู้ได้ ใน

ประเด็นต่าง ๆ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

5  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีการแสดงพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีการแสดงพฤติกรรมระดับมาก 

3  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีการแสดงพฤติกรรมระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีการแสดงพฤติกรรมระดับน้อย 

1  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีการแสดงพฤติกรรมระดับน้อยท่ีสุด 
 

การสร้างเคร่ืองและพัฒนาเคร่ืองมือมือดังกล่าว  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าตำรา เอกสาร งานวิจัย และ

บทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามข้ันตอนทางวิชาการ เพ่ือให้มีความท่ียงตรงมากท่ีสุด โดยพิจารณาความตรง
เฉพาะหน้าจากผู้เช่ียวชาญ (Face to Face Validity) ความสอดคล้องของสาระท่ีสอบถาม (IOC : Item 

Objective Congruence) ซ่ึงทุกข้อคำถามมีค่าสูงกว่า 0.5  รวมท้ังการหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

(Reliability) ด้วยค่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันในแต่ละด้านสูงกว่า 0.8 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล    

ภายหลังการนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำกลับมาวิเคราะห์ข้อมูล

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะต่าง ๆ ของตัวแปรท่ีศึกษาโดยใช้

ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวบ่งช้ีต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาว่าตัวแปรใดส่งผลต่อ

ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Movement Correlation Coefficient) และ
การเข้าสมกการถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 1. ตัวบ่งช้ีท่ีผู้บริหารโรงเรียนได้ดำเนินการอยู่ อยู่ในระดับปานกลางหรือสูงกว่าเล็กน้อยเท่าน้ัน 
เรียงตามลำดับ คือ ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้นำชุมชนหรือชุมชน การเป็นคนอารมณ์ดี 

ร่าเริง คุยสนุก ไม่เครียด ทำให้รู้สึกสบายใจเม่ือร่วมทำงานด้วย การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า การแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบใหม่ ๆ การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหารโรงเรียนอ่ืน ๆ 

การได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา และการได้รับผลตอบแทนจากการปฎิบัติงานจนเป็นท่ีพอใจ 
 2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในมัธยมศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยตัวบ่งช้ี 3 อันดับแรก 

ได้แก่ การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีความเหมาะสม มีการวางแผนในการบริหารงานและมุ่งไปท่ี

ผลสัมฤทธ์ิ และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงานเพ่ือแก้ปัญหาและความก้าวหน้าในหน่วยงานเสมอ 
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 3. ตัวบ่งช้ีท่ีนำมาศึกษาท้ัง 4 ด้านมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในเชิงบวก 

ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เรียงตามลำดับ คือ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ, สุขภาพจิต, และการสนับสนุนทางสังคม แต่ในจำนวนน้ีมีเพียง 3 ตัวบ่งช้ีเท่าน้ัน 
ท่ีร่วมกันส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน

ของภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนได้มากถึงร้อยละ 77 โดยเฉพาะตัวบ่งช้ีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

เพียงตัวบ่งช้ีเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนได้สูงถึงร้อยละ 67 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนได้เพียงร้อยละ 6 ส่วนสุขภาพจิต สามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพียงร้อยละ 4  

ดังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันใดเพ่ือค้นหาตัวบ่งช้ีท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำของ   
              ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร   

                                                                                                        (n = 196) 

ตัวพยากรณ์ R R-square R-square change F p 

X4 .82 .67 - 388.56 .00 

X4 , X3  .85 .73 .06 260.87 .00 

X4 , X3, X2 .88 .77 .04 208.07 00 

หมายเหตุ  X2 แทนตัวบ่งช้ี สุขภาพจิตของผู้บริหาร  X3 แทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหาร  X4   
              แทนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 

อภิปรายผล 
 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของโรงเรียนให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีท้ัง 4 ท่ีนำมาศึกษาน้ัน

พบว่าโรงเรียนมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากท้ังส้ิน โดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนทางสังคม มีอยู่ 

ในระดับสูงกว่าทุกด้าน รองลงมาคือปัจจัยด้านสุขภาพจิต และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ส่วนในด้านความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานมีอยู่ในระดับมากค่อนมาทางปานกลาง ดังน้ันหากเพ่ิมความเข้มข้นในการ

ดำเนินการตามตัวบ่งช้ีดังกล่าวให้มากย่ิงข้ึน ก็ย่อมจะเกิดผลผลดีต่อการบริหารโรงเรียนมากย่ิงข้ึนตามไป

ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของหลายท่าน อาทิ  Magusson and Endler (1989 : 18-20) และ  

ดวงเดือน พันธุมานาวิน (2541 : 105) ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียน จึงควรมีการวิเคราะห์ในเชิงระบบตาม
แนวคิดของ SBM. (School Based Management) เพ่ือย้อนกลับไปพิจารณาว่าผลท่ีเกิดข้ึน (Output/ 

outcome) เช่นน้ัน แม้จะเป็นมุมมองตามการรับรู้ของบุคลากร ก็พอจะพิจารณาได้ว่ามีมูลเหตุจากปัจจัย 

(Input) หรือกระบวนการ (Process) ใด ส่ิงท่ีโรงเรียนดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว ก็ควรดำรงคงไว้และเร่งทำให้ดี

ย่ิงข้ึนต่อไปเพ่ือให้เป็น Best Practice ส่วนรายการใดท่ียังดำเนินการได้ผลในระดับกลาง ๆ หรือไม่สูงมากก็
ควรมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ความเห็นของผู้อยู่โดยรอบเป็นบวกย่ิงข้ึนไป อาทิ 
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 1) ตัวบ่งช้ีด้านการสนับสนุนทางสังคม โดยรวมโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระดับมาก แสดงว่า

ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการสนับสนุนในลักษณะต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน อาจเป็น บุคลากร 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซ่ึงก็สอดคล้องกับแนวคิดของ House, Robert J. (1981) และ Israel, 

Babara A. (1985) และ Tiden and Weinert (1987 : 78) แต่ในขณะเดียวกันก็พบข้อมูลบางประเด็นท่ี

ต้องต้ังเป็นข้อสังเกต อาทิ “ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้นำชุมชนหรือชุมชน” ท่ีมีอยู่ค่อน

ไปทางปานกลาง ( = 3.59, S.D.= 79) แสดงว่า ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งยังมีความสัมพันธ์ในระดับท่ี 

ไม่ค่อยจะดีนัก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีอายุมาก และเพ่ิงเข้ามาทำหน้าท่ีไม่นาน 
(ประมาณ 1-2 ปี) จึงควรท่ีผู้บริหารต้องหาแนวทางว่า จะต้องทำกิจกรรมใดบ้าง เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ให้มี

มากย่ิงข้ึน ซ่ึงก็น่าจะทำได้ ประสิทธ์ิ เผยกล่ิน (2527) ได้เสนอว่าผู้บริหารโรงเรียน  (1) ควรเปิดโอกาสให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนยุทธศาตร์เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ผู้เรียน โดยเชิญผู้นำชุมชน เช่น 
พระภิกษุ ผู้ปกครอง นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อบจ. เทศบาล ฯลฯ มาร่วมดำเนินการ  

(2) สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้ชุมชนตระหนักว่ากระบวนการจัดการศึกษาเป็นหน้าท่ีของทุกคน  

การช่วยเหลือหรือการมีส่วนร่วมควรเกิดจากความศรัทธาและเต็มใจอย่างแท้จริง  (3) เปิดโอกาสให้ชุมชน

ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิความรู้" ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูชาวบ้าน 
เครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ท้ังภาครัฐและธุรกิจเอกชน  (4) ให้ชุมชนช่วยควบคุมดูแล

บุตรหลานของตนเอง ซ่ึงเป็นสมาชิกในชุมชน "ใช้ทฤษฎีตาสับปะรด" มิให้กระทำในส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์  

"ใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือครอบครัวเป็นฐาน สร้างเยาวชน  (5) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ และ

เผยแพร่ความสำเร็จของการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุมผู้ปกครอง จัดงาน
ประจำปี จัดนิทรรศการ และแสดงผลงานนักเรียน ท้ัง 5 ประเด็นน้ี อย่าแยกส่วน ต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กับ

วิถีชีวิตชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างเสมอภาค และเกิดประโยชน์ร่วมกัน  

 2)  ตัวบ่งช้ีด้านสุขภาพจิตของผู้บริหาร มี 2 รายการ ได้แก่ “ผู้บริหารเป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริง
แจ่มใส ทำให้รู้สึกสบายใจเม่ือร่วมทำงานด้วย”และ “ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีอารมณ์ขัน ร่าเริง คุยสนุก ไม่ค่อย

เครียด” ข้อค้นพบน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งน่าจะมีสุขภาพจิตไม่ค่อยดีนัก  

จึงต้องหม่ันตรวจสอบตนเองว่าเป็นเช่นน้ันจริงหรือไม่ หากเป็นจริงก็ควรหาสาเหตุท่ีแท้จริงและพยายาม

ปรับปรุงให้ดีข้ึน ซ่ึงก็สามารถทำได้โดย หม่ันสร้างความภูมิใจในหน้าท่ีการงานของตนเอง เพ่ือท่ีจะได้ทำงาน
น้ัน ๆ อย่างมีความสุข มีความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี คิดริเร่ิมงานใหม่ ๆ และหาวิธีการมาพัฒนาและปรับปรุง

งานอย่างสม่ำเสมอ หม่ันคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ ท่ี เก่ียวกับงานท่ีทำ ต้องสร้างมิตรในท่ีทำงาน  

ไม่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นท่ี ต้ังไปท้ังหมด ต้องหัดฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเอ้ืออาทร 

เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อคนรอบข้างบ้าง อย่าใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่ หรือใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการ
ตัดสินคนอ่ืนไปเสียหมด เพราะบางคร้ังงานท่ีทำกับส่ิงท่ีผู้อ่ืนทำอาจจะไม่เหมือนกัน ควรจะทำงานของ

ตนเองให้ดีท่ีสุด การมองโลกในแง่ดี เอาใจใส่คนรอบข้างจะทำให้ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเด่ียว ปรับปรุง

ส่ิงแวดล้อมให้น่าอยู่ เพ่ือช่วยให้ผ่อนคลายหายเครียด และไม่ปล่อยให้งานค่ังค้างสะสมมากเกินไป มีน้ำใจ  

X
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มีมารยาท พูดจาภาษาคน ไพเราะอ่อนหวาน หรือหามุขตลกมาช่วยคลายเครียดบ้าง เร่ืองน้ีสำคัญเพราะ

น้ำใจ และการพูดจากันดี ๆ ย่อมส่งผลถึงจิตใจคนท่ีทำงาน ให้เกิดความอ่อนโยนเข้าหากัน และบางคร้ัง

เร่ืองตลกก็ช่วยละลายพฤติกรรมคนท่ีมาจากต่างท่ีต่างพ้ืนฐานให้เข้าหากันได้รวดเร็วข้ึน เป็นประโยชน์ต่อ
การทำงานเป็นทีมอย่างย่ิง (สุกิจ ศุภเจริญกิจ, 2559) 

 3) ตัวบ่งช้ีด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ผู้บริหารโดยรวมมีอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมากจากการท่ี

ผู้บริหารโรงเรียนมีความต้ังใจจริงในการปฏิบัติงาน ได้ให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มศักยภาพและการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับการสร้างแรงจูงใจ
ท่ีพบว่า ผู้บังคับบัญชาจะต้องพยายามศึกษาความต้องการของใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานอยู่เสมอว่าแต่

ละคนมีความต้องการส่ิงใด  เพ่ือว่าจะสามารถสนองความต้องการของเขสาเหล่าน้ันได้ถึงระดับท่ีพึงพอใจ

แล้ว ระดับขวัญกำลังใจท่ีดีของบุคคลแต่ละกลุ่มบุคคลก็สูงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ เลิศศิลป์ รัตนมุสิก 
(2538 : 95) ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่ก็มี  

2 รายการท่ีผู้บริหารมีสูงกว่าระดับปานกลางเล็กน้อย ได้แก่ (1) “เม่ือมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดข้ึน ผู้บริหาร

จะใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา” และ (2) “ผู้บริหารใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ”แสดงให้เห็นว่า 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งยังขาดปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท่ีเกิดข้ึนและยัง
ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเก่า ท้ังน้ีเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเพ่ิงได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บริหาร

โรงเรียนมาเป็นเวลาเพียง 1 - 2 ปีเท่าน้ัน ยังมีประสบการณ์ และมีความรู้น้อย จึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้

มากข้ึน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมสัมมนา เป็นต้น 

 4) ตัวบ่งช้ีด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี
เน่ืองจากการทำงานได้ประสบความสำเร็จ  การกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานพัฒนาความรู้อยู่เสมอและการได้ใช้

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในลักษณะงาน ส่งผลให้พฤติกรรมการทำงานสูงข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับมาณี  

ไชยธีรานุวัฒศิริ และคนอ่ืน ๆ (2524 : 21) พบว่า ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติมีผลตอบแทนความก้าวหน้า 
ความสำเร็จสูงและตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดจะส่งผลให้พฤติกรรมการทำงานสูง แต่ก็มีอยู่

บางรายการท่ีมีในระดับปานกลาง อาทิ อาทิ “การยอมรับนับถือจากผู้บริหารโรงเรียนอ่ืน ๆ” (2) “การยอมรับ

จากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน” และ (3) “ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการปฎิบัติงานจนเป็นท่ีพอใจ” ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บางส่วนยังไม่ได้รับการยอมรับ
เท่าท่ีควร ซ่ึงก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจจิมา บำเพ็ญบุญ (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานกลุ่ม Gen Y โดยปัจจัยน้ีมีส่วนเก่ียวข้องอย่างมาก 

 ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในมัธยมศึกษาท่ีแสดงออกมาในระดับมากและสูงกว่ามีประมาณ

ร้อยละ 60 และท่ีอยู่ในระดับต่ำกว่ามีประมาณร้อยละ 40 แสดงว่ายังสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อีก 
สำหรับรายการท่ีผู้บริหารมีอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) “การแต่งกายสะอาด เรียบร้อยและมี

ความเหมาะสม” (2) “มีการวางแผนในการบริหารงานทุกงาน และมุ่งท่ีผลสัมฤทธ์ิ”, และ มีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับผู้ร่วมงานเพ่ือแก้ปัญหาและความก้าวหน้าในหน่วยงานเสมอ ส่วนรายการท่ีผู้บริหาร
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

โรงเรียนมีการแสดงออกมาและสังเกตได้ในระดับท่ีค่อนมาทางปานกลาง 4 รายการ ได้แก่ (1) “ความ

เช่ือม่ันในตนเองกล้าเผชิญกับปัญหาและแก้ไขโดยสันติวิธี”, (2) “มีการอำนวยความสะดวกในด้านส่ือ วัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จ”, (3) “มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรเสมอ” และ, (4) “แสดงความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือเม่ือบุคลากรประสบ

ปัญหาหรือมีความเดือดร้อน” ซ่ึงรายการต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารปฏิบัติน้ี เป็นคุณสมบัติของผู้บริหารท่ีจะต้องมี

อยู่แล้ว  สำหรับบางรายการท่ียังแสดงออกมาในระดับท่ีไม่สูงมาก โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์กับบุคลากร 

เพราะการบริหารงานให้บรรลุผลต้องอาศัยกำลังคน หากกำลังคนยังมีขวัญกำลังใจในระดับไม่สูงเพียงพอ 
ก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้ ผู้บริหารจึงต้องมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของโรงเรียนให้

มาก ๆ โดยเฉพาะการใช้แรงจูงใจภายใน (Motivation Factors) เพ่ือเป็นการกระตุ้นหรือจูงใจให้เกิดความ

พอใจในการทำงาน ซ่ึงเร่ืองน้ีก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีสัมฤทธ์ิผล 
 ตัวบ่งช้ีหรือตัวแปรท่ีนำมาศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับตัวแปรเกณฑ์อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนทรีภรณ์ แก้วกนก (2546:62) ท่ีทำวิจัยในบริบทใกล้เคียงกัน และจาก

ข้อค้นพบน้ี มีเพียง 3 ปัจจัยเท่าน้ันท่ีร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้มากถึงร้อยละ 77 ซ่ึงถือว่าสูงมาก โดยเฉพาะปัจจัย

แรก คือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพียงปัจจัยเดียวก็สามารถอธิบายภาวะผู้นำของผู้บริหารได้สูงถึง

ร้อยละ 67 ฮาร์เรล์ล (Harrell, 1972 : 260) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่ามีส่วนเก่ียวข้อง

กับปัจจัยต่าง ๆ และปัจจัยเหล่าน้ันใช้เป็นเคร่ืองมือบ่งบอกปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ ซ่ึงมีอยู่ 3 ปัจจัยคือ ปัจจัย
ด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน และปัจจัยด้านการจัดการ  ดังน้ันวิธีการท่ีจะทำให้ผู้บริหารเหล่าน้ีพัฒนาความ

พึงพอใจให้สูงข้ึนจึงควรเก่ียวข้องกับปัจจัยดังกล่าว กล่าวคือในการแต่งต้ังผู้บริหารโรงเรียนในเขตเมือง  

ซ่ึงอยู่ใกล้ความเจริญในทุกด้าน ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีบุคลากรและนักเรียนมาก ผู้บริหาร
โรงเรียนควรอยู่ในวัยทำงาน มีความรู้และประสบการณ์สูง มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งงานและมุ่ง

สัมพันธ์ รวมท้ังสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริหารเท่าทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่โดยรอบ  

มีความคิดใหม่ ๆ และทำงานในเชิงรุก ให้ผลงานออกมาในเชิงประจักษ์ ก็จะทำให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน รายการท่ีมีปฏิสัมพันธ์ในระดับไม่สูง

มากนัก : ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ รายการ “ระดับความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้นำชุมชนหรือชุมชน” แสดงว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่ง ยังขาดอยู่  

ก็ควรหาทางทำให้ดีข้ึน ซ่ึงก็มีวิธีการอยู่หลายวิธี เช่น การเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมทำกิจกรรมกับ 

โรงเรียน หรือ การให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับงานของชุมชนทุกคร้ังท่ีมีโอกาส หรือ การจัด
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กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชน เพราะการทำส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ีชุมชนได้รับประโยชน์ หรือแม้แต่การอ่อน

น้อมถ่อมตน เป็นกันเอง ไม่ถือตัว ให้การยอมรับนับถือ ขยันลงชุมชน อย่างน้ีก็พอจะเป็นแนวทางสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครองและชุมชนได้ 
  1.1 ปัจจัยด้านสุขภาพจิตของผู้บริหาร ในรายการ “ผู้บริหารดูเป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส 

ทำให้รู้สึกสบายใจเม่ือร่วมทำงานด้วย” อย่างน้ีแสดงว่ายังมีผู้บริหารโรงเรียนบางท่านท่ีบุคลากรมีความรู้สึก

ไม่อยากอยู่ใกล้หรือร่วมทำงานด้วย พิจารณาได้ว่าผู้บริหารมีคุณสมบัติทางจิตไม่ปกติ อาจเป็นคนมีอารมณ์

ฉุนเฉียว ไม่ย้ิมแย้มแจ่มใส ดุด่าโดยไม่มีเหตุผล ทำอะไรตามอารมณ์ตนเอง อย่างน้ีคงไม่ดีแน่ในการ
บริหารงาน เพราะการทำงานต้องอาศัยคน หากคนมีความรู้สึกหรือเจตคติไม่ดีต่อผู้บริหาร ความสุจใจ 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานก็จะต่ำ ผลงานท่ีออกมาก็จะต่ำตามไปด้วย ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียน หาก

ตรวจสอบว่าตนเองเป็นเช่นน้ันจริง ก็ควรได้พิจารณาปรับปรุงและแก้ไข 
  1.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่ในรายการ “เม่ือมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดข้ึน ผู้บริหารจะใช้ปฏิภาณ       

ไหวพริบในการแก้ปัญหา”, “เม่ือวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมไม่ได้ผล ผู้บริหารของท่านจะหันไปใช้วิธีการ

แก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ”. แสดงว่า ผู้บริหารโรงเรียนบางท่านไม่ค่อยมีไหวพริบในการแก้ปัญหา หรือยังใช้

วิธีการเดิม ๆ ในการแก้ปัญหา ซ่ึงในการเป็นผู้บริหารยุคใหม่ หรือยุค Thailand 4.0 ผู้บริหารจะต้องเป็น
ผู้นำตามสถานการณ์ เป็นผู้นำแห่งการเปล่ียนแปลง ดังน้ันจากสภาพความจริงท่ีพบว่าผู้บริหารเกือบร้อยละ 

60 เป็นผู้มีอายุ 55 ปีข้ึนไปน้ัน ถือว่าเป็นผู้มีอายุมาก อาจมีความคิดว่าอยู่ทำงานรอเกษียณอายุ ไม่ต้อง

กระตือรือร้น ไม่ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม หากคิดอย่างน้ีการจะบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผลก็

คงมีความเป็นไปได้น้อย วิธีแก้ก็อาจทำได้หลายประการ คือ ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งต้ัง ควรแต่งต้ัง
ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก มีอายุอยู่ในช่วง 40 – 55 ปี มาเป็น

ผู้บริหารโรงเรียนในเขตเมือง หรือผู้บริหารท่ีมีอายุมาก มีภาวะผู้นำต่ำ ก็ควรส่งไปพัฒนาเพ่ิมเติม  

โดยการศึกษาอบรมในหลักสูตรท่ีจัดข้ึนโดยเฉพาะ  ซ่ึงก็สอดคล้องกับปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ในรายการท่ีว่า “ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน” ซ่ึงพิจารณาในทาง

ตรงกันข้าม ก็คือ ผู้บริหารยังขาดการยอมรับนับถือจากบุคลากรน้ันเอง อาจมาจาก อายุ วุฒิการศึกษา 

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน 

 2. จากการวิจัยคร้ังน้ี ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน
ได้สูงถึงร้อยละ 77 (R-Square = .77) คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และ

สุขภาพจิต ของผู้บริหารโรงเรียน ดังน้ันจึงมีข้อเสนอต่อผู้เก่ียวข้องว่า 

     2.1 ผู้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำหรับพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง  

ควรบรรจุสาระทางวิชาการ และปฏิบัติการ ใน 3 ปัจจัยดังกล่าวให้มากเป็นพิเศษ มากกว่าสาระด้านอ่ืน ๆ 
อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันท่ีจัดโดยหน่วยงานพัฒนาหรือบังคับบัญชา 

     2.2 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง ท่ีประสงค์ให้โรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนคุณภาพ 

ต้องตระหนักในเร่ืองน้ีให้มาก ๆ โดยการตรวจสอบตนเองว่าใช้แบบภาวะผู้นำแบบใดในการบริหารจัดการ
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โรงเรียน โดยต้องคำนึงถึงองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน คือ ผู้นำ ผู้ตาม และสถานการณ์ รวมท้ังการบริหารตน 

บริหารคน และบริหารงาน  ด้านการบริหารตนหรือผู้นำ จะปรับปรุงและพัฒนาได้ง่ายกว่าด้านอ่ืน ๆ เพราะ

อยู่ท่ีตัวผู้บริหารเอง หากได้มีการตรวจสอบและพบว่ายังขาดหรือมีจุดอ่อนอยู่ก็สามารถปรับปรุงและพัฒนา
ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรได้พิจารณาองค์ประกอบอ่ืนด้วย เพราะมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ 

เพียงแต่อาจทำได้ยากกว่า 

     2.3 ความพึงพอใจในการทำงาน มีความสัมพันธ์ในทางบวกค่อนข้างสูงกว่าทุกปัจจัย และ

เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดกับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ดังน้ันผู้ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการแต่งต้ังหรือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ควรตระหนักและให้

ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ว่าจะหาแนวทางอย่างไร ในการทำให้ผู้บริหารมีความสุขใจ และพึงพอใจใน

การทำงานในระดับสูงสุดเท่าท่ีจะทำได้ โดยมีข้อเสนอแนะให้ใช้ทฤษฎีของ Herzberg  และ Maslow  

มาเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา โดยมุ่งไปท่ีการกระตุ้นหรือจูงใจให้เกิดความพึงพอใจ 

นำมาบูรณาการกับการจูงใจด้วยปัจจัยสุขสภาวะอนามัย (Hygien Factor) หรืออาจ (1) สร้างแรงจูงใจโดย

ให้รางวัลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ข้ึนเงินเดือนปีละ 2 ข้ัน ให้โบนัสพิเศษ เบ้ียขยันหรือเบ้ีย

ประชุม หรือสร้างแรงจูงใจตอบแทนท่ีไม่ใช่เงิน ได้แก่ การให้เคร่ืองอำนวยความสะดวก เช่น ห้องทำงาน
ส่วนตัว ให้โอกาสไปศึกษา อบรมสัมมนา เพ่ิมเติม และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรต่าง ๆ  

เป็นต้น (2) สร้างแรงจูงใจด้วยการมอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถ เหมาะสมกับวัย (3) สร้างแรงจูงใจ

ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มโรงเรียน (Participative Management) เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมืองท่ีอำเภอ

อ่ืน หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีมีความเจริญ หรืออยู่ในบริบทเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการตรวจสอบความสอดคล้อง

ของผลการวิจัย (Consensus) เพ่ือจัดทำเป็นบรรทัดฐาน (Norm) นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคลากร
ระดับสูงของโรงเรียนในเขตเมือง รวมท้ังใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจาก 4 ปัจจัยน้ี รวมท้ังปัจจัยสถานภาพของ

ผู้บริหารโรงเรียน เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ในการบริหาร เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนบรรจุ

แต่งต้ังและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในเขตเมืองได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 3. กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้เพียงบุคลากรกลุ่มเดียว หากมีการวิจัยในลักษณะน้ี 

ควรเพ่ิมศึกษาจากกลุ่มอ่ืนด้วย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโรงเรียน เพ่ือใช้ถัว

เฉล่ียคำตอบ ไม่ให้เกิดความลำเอียง รวมท้ังการใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็เช่นเดียวกัน ท่ีไม่ควร

ใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว อาจเป็นแบบสังคมมิติ แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

ครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนก

ตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จำนวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นประมาณค่า 5 ระดับ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านหลักสูตรและ การนำไปใช้ ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ

ด้านการวัดและประเมินผล  2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรียนกลุ่ม

ท่าจีนก้าวหน้า สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน และขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การบริหารงานวิชาการของครู, การศึกษา 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study 1) participation in academic administration 

of teachers of Tha Chin Progressive School group. 2) to compare the participation in academic 

administration of teachers of the Tha Chin Progressive School group. Under the Office of 

Nakhon Pathom Primary Educational Service Area, Zone 2 by gender, educational background, 

work experience and school size. 

The sample group used in this research was the teachers of Tha Chin Progressive 

School group. Under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2, 

consisting of 80 people. The instrument used in this research was a questionnaire with 5 

level estimation questionnaires. The statistics used for data analysis were Percentage, 

Mean and Standard Deviation. (Standard Deviation) T-test and One-way ANOVA. 

The results of the research showed that 1) The participation in academic 

administration of teachers The Office of Nakhon Pathom Educational Service Area, Area 2, 

in overall, and each level was at a high level. In order of average scores from highest to 

lowest, namely curriculum and the application of teaching media. Teaching and learning 

And measurement and evaluation 2) comparing the participation in academic 

administration of teachers Tha Chin Advance School Group Source: Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office, Area 2: Classified by gender, educational background, 

school work experience And school size Overall and each aspect is not different. 

 

Keywords: Academic Administration, Participation, Education   

 

บทนำ 
การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์

แบบเป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุข การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี
ประสิทธิภาพจำเป็นท่ีจะต้องมีประสิทธิภาพ การกระจายอำนาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงให้มีการจัดโครงสร้าง และกระบวนการ
จัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจายอำนาจสู่เขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาดังบทบัญญัติไว้ในมาตรา 39 กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจ

การบริหารจัดการศึกษาท้ังด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารบุคลากรและ

ด้านการบริหารท่ัวไปอย่างท่ัวถึง คณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตพ้ืนน่ีการศึกษา
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โดยตรงเพ่ือให้การจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างมีเอกภาพกระทรวงศึกษาธิการจึง

กำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาไว้โดยมุ่งการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศด้วยการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ 

การเรียนการสอนมีคุณภาพ ห้องเรียนมีคุณภาพและผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติสำคัญท่ีสุดท่ีจะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ กระทรวงศึกษาธิการ 

(2556 : 32) กำหนดไว้งานบริหารสถานศึกษาตามการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคลได้

กำหนดขอบข่ายและภารกิจ การบริหารจัดการศึกษาไว้ 4 งาน คือ งานบริหารงานวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและงานบริหารท่ัวไป ดังน้ันสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีหลักในการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมงานท้ัง 4 งาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาและให้

การศึกษามีประสิทธิภาพ คือมุ่งสร้างคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความรู้มี

ความสามารถมีทักษะในการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดกลุ่ม

โรงเรียน พ.ศ. 2557 และจัดต้ังกลุ่มโรงเรียน มีผู้บริหารโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนเป็นคณะกรรมการโดย

ตำแหน่ง เพ่ือให้บริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารท่ัวไป ให้มีความคล่องตัวในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับสถานศึกษา เกิดการมีส่วน

ร่วม สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูล และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ร่วมขับเคล่ือน

นโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2558 : 4)  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลาย ๆ 

ด้าน ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามจากการบริหารงานท่ีผ่านก็มักจะประสบปัญหา
และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา

ท่ีใช้อำนาจหน้าท่ีตัดสินใจเองเป็นส่วนใหญ่  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารน้อย 

ความสามารถในการโน้มน้าวผู้ใต้บังคับบัญชาตอบสนองความต้องการความสำเร็จของโรงเรียน อาจเป็น

สาเหตุให้คุณภาพผู้เรียนท่ีปรากฏอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ซ่ึงมีคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดเน่ืองมาจาก

ครูไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดหน้าท่ีและการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ครูไม่มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2, 2558 : 7) 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนในองค์ประกอบ 4 ด้าน ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ด้านส่ือการสอน และด้านการวัดและการประเมินผล ของครูในกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าเพ่ือพัฒนา
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การศึกษาของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู ตามแนวคิดเก่ียวกับ 

การบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้ การจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และด้านการวัดผล และ
ประเมินผล โดยศึกษาเปรียบเทียบจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาด

โรงเรียน  

2. ขอบเขตด้านประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 102 คน กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 80 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 

(Stratified random sampling) เปรียบเทียบจากตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

                       ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้าสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 102 คน โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

(Stratified random sampling) ซ่ึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan), 1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน 

     2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
              ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  

              ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในงานบริหารวิชาการของครู โรงเรียนกลุ่มท่าจีน

ก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร

และการนำไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล ซ่ึงลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมมาก การมีส่วนร่วมปานกลาง การมีส่วนร่วมน้อย และการมีส่วนร่วม

น้อยท่ีสุด  

การมีส่วนร่วมในงานบริหารวิชาการของครู 
1. ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้ 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. ด้านส่ือการเรียนการสอน 
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 
 

สถานะภาพของครู 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
2. วุฒิการศึกษา 
   2.1 ปริญญาตร ี
   2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
   3.1 ต่ำกว่า 5 ปี 
   3.2 5-10 ป ี
   3.3 มากกว่า 10 ปี 
4. ขนาดโรงเรียน 
   4.1 ขนาดกลาง 
   4.2 ขนาดเล็ก 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ืออธิบายลักษณะของตัวแปร ด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงลำดับคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้ ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการจัดการ

เรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศของครู โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามวุฒิการศึกษารายด้านทุกด้านมีความคิดเห็นท่ี 

ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวัดผลและประเมินผล มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

4. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกัน 
5. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีน

ก้าวหน้าสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน

การวิจัย ซ่ึงผลการวิจัยสามารถนำมาแปลผลได้ ดังน้ี          
1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงลำดับคะแนน

เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้ ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการจัดการ

เรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนถือว่างานวิชาการเป็น
งานหลักของโรงเรียนจะต้องมีการกำกับอย่างใกล้ชิดเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างขวัญกำลังใจ

ให้กับครู และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและขณะน้ีเป็นยุคของการปฏิรูป
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การศึกษา จึงทำให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนสำคัญย่ิงในการพัฒนางานทางด้านวิชาการ และต้องส่งเสริมให้

ครูมีการพัฒนาการงานวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับอุทัย ชาลินี ฉายารัตน์ (2550 : 18) ได้กล่าวว่า  

การบริหารงานวิชาการจัดเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษา
เข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน ตลอดจนการวัดผลประเมินผล 

รวมท้ังการวัดปัจจัยเก้ือหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ินมีอย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล 

พิทักษ์ เหมือนศาสตร์ (2553) ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัด

วิมุตยาราม สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตร
ไปใช้ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านการนิเทศภายใน 4) ด้านการวัดและประเมินผล 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนวัดวิมุตยาราม สำนักงานเขตบางพลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 26 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบ
รายการ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดวิมุตยาราม สำนักงานเขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร

และการนำหลักสูตรไปใช้ครูมีส่วนร่วมมากท่ีสุด และด้านนิเทศภายในครูมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด 
     2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะผู้บริหารให้ความสำคัญเพศชายกับเพศหญิงเท่าเทียมกัน เพศไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงาน

วิชาการ เพราะงานวิชาการใช้สติปัญญาความรู้ความเข้าใจความคิดริเริมสร้างสรรค์เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันครู
เพศชายและเพศหญิงได้รับการศึกษา อบรมสม่ำเสมอ จึงมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้บริหารได้มากข้ึนซึงมักจะเห็นเพศชายและเพศหญิงเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิชาการอยู่เสมอ ๆ  

ซ่ึงสอดคล้องกับอรุโณทัย ส่งศรี (2555 : 95) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของ
ครูศูนย์ประสานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศของครู โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ พรภิมล ศรีโมสาร (2555 : 76) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการ

บริหารงานวิชาการของครู อำเภอบ้านฉาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง  

เขต 1 จำแนกตามเพศของครู โดยรวมไม่แตกต่างกันในทางสถิติ 
      3. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกวุฒิการศึกษา รายด้านทุกด้านมีความคิดเห็นท่ี 

ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวัดผลและประเมินผล มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 

.05 โดยครูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี สูงกว่าครูท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูท่ีมี
วุฒิการศึกษาท่ีสูงจะให้ความสำคัญกับหลักสูตรเพราะหลักสูตรเป็นตัวกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรต้องให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถ่ิน ต้องศึกษาความต้องการของชุมชน สภาพ

ปัจจุบันและสิงท่ีสังคมต้องการให้เกิดข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับอิทธิเดช สิทธิจันทร์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การมี
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ส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขตตำบลท่ากระดาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขต

ตำบลท่ากระดาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไป

ใช้อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

เขตตำบล ท่ากระดาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จำแนกตามเพศของผู้สอน 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน
ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขตตำบลท่ากระดาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้และด้านการวัดผล

ประเมินผลแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการนิเทศ
ภายในจำแนกตามประสบการณ์ทำงานของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

      4. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากครูท่ีมีประสบการณ์มากได้ปฏิบัติงานมานาน จึงได้ทราบปัญหาและ
เห็นการเปล่ียนแปลงตลอดจนแนวทาง หรือวิธีการแก้ไขต่าง ๆ มาบ้างแล้ว ซ่ึงเม่ือใดท่ีเกิดปัญหาซ้ำ ๆ กัน 

หรือเหตุการณ์ท่ีมีการส่งเสริมให้เกิดข้ึนก็สามารถปฏิบัติได้ทันที ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

น้อยจะมีโอกาสหาความรู้เพ่ิมเติม จึงมีความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติมาเป็นอย่างดี เม่ือมีเหตุการณ์หรือมี

ปัญหาให้แก้ไข หรือได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติงานก็สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่ีเช่นกัน เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทำ
ให้ครูท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับปาณิสรา  

เกิดมรกต (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี มีส่วนร่วมใน 
การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 

ท่ีมีประเภทตำแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทำงานและมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

      5. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะโรงเรียนเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีการจัดการศึกษาใกล้เคียงกัน บทบาทหน้าความ

รับผิดชอบเหมือนกัน ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติเดียวกัน มีความรอบรู้ 

ความต้องการพัฒนาตนเองต้องแข่งขันทำให้มีการมีส่วนร่วมของครูกับการตัดสินใจในการบริหารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ดังน้ัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนขนาดต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีดีในการแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานไม่ให้เหล่ือมล้ำกัน การพัฒนา

โรงเรียนต้องยึดระเบียบการปฏิบัติงานเดียวกัน ดังน้ันการมีส่วนร่วมระหว่างครูในแต่ละโรงเรียน จึงยึดแนว
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ปฏิบัติใกล้เคียงกันจึงทำให้ระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสิริพร ยงเพชร (2553) ศึกษา

การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์การทำงาน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วน 
ร่วมใน การตัดสินใจของข้าราชการครูของผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน และ 

ปานกลาง 3 ด้าน เรียงตามลำดับ ดังน้ี การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ ส่วนการ

บริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป มีค่าเฉล่ียเท่ากัน จำแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

               1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการติดตามหลักสูตร 

เพ่ือนำหลักสูตรมาพิจารณาปรับเน้ือหาให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินการของโรงเรียน วิเคราะห์และ

กำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชาท่ีเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
และให้ครูมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอน โดยการนิเทศภายในเพ่ือส่งเสริมให้

การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมใน

การกำหนดแนวทางการให้บริการยืมส่ือ เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกส่ือสำเร็จรูปท่ีผลิตได้มาตรฐานหรือ

ร่วมกันผลิตส่ือให้มีประสิทธิภาพตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และนำมาใช้ในการประกอบการเรียน 
การสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

               1.2 การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูต้องให้ความสำคัญ เอาใจใส่  

เร่งปรับปรุง พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทางเลือกในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา สามารถกำหนดนโยบายบนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และสามารถนำผลการวิจัย

ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน ด้านส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุน ผู้บริหารสถานศึกษาควรต้อง

สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการ การจัดทำหลักสูตรท้องถ่ิน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้ชุมชน

ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ เพ่ือให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงข้ึน และการ
และการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนและองค์กรอ่ืน ผู้บริหาร

สถานศึกษาและคณะครูต้องให้บริการทางวิชาการเพ่ือส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนท่ี

ดำเนินภารกิจของโรงเรียนได้ผลและส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานตามท่ีต้องการ โดยทุก

ฝ่ายต้องมีความส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดการศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้าน 
ต่าง ๆ เพ่ือนมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนและชุมชน 
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2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
               2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายและครอบคลุม  
อันจะนำไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ

มากย่ิงข้ึน 

     2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของครูกับความสำเร็จของการบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

     2.3 ควรศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

     2.4 การรวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการ
สำรวจความคิดเห็น หากในโอกาสต่อไปควรใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ วิธีการ เช่น การสัมภาษณ์ 

การสังเกตพฤติกรรม เพ่ือจะช่วยให้ข้อมูลท่ีได้รับมีความสมบูรณ์มากข้ึนและสามารถนำผลการศึกษาท่ีได้ไป

ปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองในการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ได้แก่ ครูและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 จำนวน 

300 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test 

(Independent Sample) 

ผลการวิจัย พบว่า  1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารของครูและผู้ปกครองนักเรียนใน

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่ือสารอย่างเปิดเผย การมีส่วนร่วมใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารไปในทิศทางเดียวกัน  และการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี

สำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  2) การเปรียบเทียบความคิดของครูและผู้ปกครอง

นักเรียนต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การส่ือสาร 
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ABSTRACT 

The research were to study and compare of the opinions of teachers and parents 

in Using Information Technology for Communication at Thammasat Khlong Luang 

Withayakhom School under the Secondary Educational Service Area Office 4 The 

population were teacher and parents total of 300 in academic year 2018.  The instrument 

for collected data was five level rating scales questionnaires. Data were analyzed by 

percentage, mean, standard deviation and t-test. 

 The result of research were found that :  1) The Using Information Technology and 

Communication by teachers at Thammasat Khlongluang Withayakhom School under the 

Secondary Educational Service Area Office 4 the overall level is very high, When 

considering with each  aspect by the use of Information Technology and Communication 

openly, the participation in using Information Technology and Communication, the trust of 

using of Information Technology and Communication, the collaborative goal, and the 

interrelated. 2) Comparison the opinions of teachers and parents by Using Information 

Technology and Communication at Thammasat Khlongluang Withayakhom School under 

the Secondary Educational Service Area Office 4 The overall opinious were not different. 

 

Keywords: Using Information Technology and Communication 

 

บทนำ 
 นโยบายของรัฐบาลด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศได้กล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศกำลังพัฒนา (The Role of ICT in Improving Education in Developing 

Nations) ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา  

ในการเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมคน ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญในการเพ่ิมศักยภาพด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ขณะน้ีประเทศไทยเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
โดยเร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ.2552-2561 และเช่ือว่าจะสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เพ่ือให้

ประชาชนชาวไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในการปฏิรูปการศึกษารอบสองโครงการเหล่าน้ีได้ยึด

แนวทาง 3 เสาหลัก ท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาส และการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน รวมท้ังมี นโยบาย 4 ใหม่คือ สร้างคนไทยยุคใหม่ สร้างครูไทยยุคใหม่ สร้างสถานศึกษาและแหล่ง

เรียนรู้ใหม่ และสร้างระบบบริหารจัดการใหม่โดยเน้นธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของ

สังคม ประเทศไทยได้วางแผนงานท่ีจะใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเดินหน้าทางการศึกษา ให้เกิด 
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและช่วยลดผลกระทบของโลก ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตทางการเงิน 

รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนในประเทศไทย (พงษ์ศักด์ิ ผกามาศ, 2553 : 22) 

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความก้าวหน้า

ทางด้านวิทยาการในโลกยุคไร้พรมแดนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่าง

กว้างขวางและยังต้องมีการแข่งขันในระดับประเทศในด้านการค้า เศรษฐกิจและการเงินเป็นอย่างมาก 

ดังน้ันต้องปรับปรุงคุณภาพของประชากรให้มีทักษะและศักยภาพต่าง ๆ สูงข้ึนเพ่ือให้มีพ้ืนฐานทางการคิด 
มีความสามารถในการจัดการทักษะในการดำเนินชีวิต การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ผู้ศึกษา จึงมีความประสงค์จะทำการศึกษา

ค้นคว้าเร่ืองสภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพ่ือเป็นต้นแบบแนวทางการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับสถานศึกษาท่ัวประเทศต่อไป ดังน้ัน ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการส่ือสารในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการ

ปรับปรุง พัฒนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การส่ือสาร 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การส่ือสาร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียน 

ในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนและผู้ปกครอง
นักเรียนของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
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เขต 4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,400 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนและผู้ปกครอง 

จำนวน 300 คน ซ่ึงได้มาจากตารางของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970, pp. 607-608  

อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะบุคคล ได้แก่ ตำแหน่ง และ วุฒิการศึกษาสูงสุด  

เป็นแบบตรวจคำตอบ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียน

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ซ่ึงประกอบไปด้วย 

5 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังน้ี 
1) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างเปิดเผย  

2) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  

3) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 
5) ด้านความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 

 

สรุปผลการวิจัย 
ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารในโรงเรียน

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายด้าน เรียบลำดับจากน้อยไปมาก พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมี

ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร
อย่างเปิดเผย การมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันใน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การส่ือสารอย่างมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังน้ี 

1. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร อย่างเปิดเผย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูและผู้ปกครอง

นักเรียนส่ือสารเข้าใจตรงกัน รองลงมา คือ ครูและผู้ปกครองนักเรียนเปิดเผยข้อมูลนักเรียนอย่าง

ตรงไปตรงมา ครูมีทักษะในการส่ือสารท่ีดี  ผู้ปกครองสามารถโต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารจากครูได้อย่างถูกต้องและท่ัวถึง  
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของการเรียนการสอนโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
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เข้าใจในเป้าหมายของโรงเรียน ครูเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม ครูกำหนดเป้าหมายสำหรับการ

เรียนการสอนอย่างชัดเจน  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้ปกครองนักเรียนสามารถร่วมปฏิบัติตามนโยบาย

ของโรงเรียนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน  
3. การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียสูงสุด  

คือ ครูและผู้ปกครองนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุขรองลงมา ได้แก่ ครูเป็นแบบอย่างในการ

สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูมีความเข้าใจซ่ึงกันและกันต่อผู้ปกครองนักเรียน ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อ
ผู้ปกครองนักเรียน ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ  สถานศึกษามีบรรยากาศการเรียนท่ีดี เก้ือกูล

กันระหว่างคณะบริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน  

4. การมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียสูงสุด ครูมีการปฏิบัติงาน

ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนในทุกกิจกรรมโดยไม่เลือกกลุ่มเลือกบุคคล รองลงมา ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีการช่วยเหลือกันและกันใน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนในกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียน ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดได้แก่ ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความร่วมมือกันในการ

ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็ม 

5. ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอยู่ในระดับมาก   

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  คือ ผู้ปกครองนักเรียนมีความไว้วางใจ
การการดูแลของครูในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รองลงมา คือ ครูสามารถเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีให้กับ

ผู้ปกครองนักเรียนได้  ครูและผู้ปกครองนักเรียนสามารถปรึกษาปัญหานอกเหนือจากกิจกรรมของนักเรียน

ได้ ครูสามารถม่ันใจว่าผู้ปกครองนักเรียนสามารถดูแลและช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมทางการเรียนสำเร็จไปได้  
ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ คือ  ผู้ปกครองนักเรียนมีความเช่ือม่ันในความสามารถของครูใน

การพัฒนาการการเรียนการสอน  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสารในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 4 พบว่า การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสารอย่างเปิดเผย การมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  

ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร ไม่แตกต่างกัน แต่การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 1. ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 

ในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีสำหรับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างเปิดเผย  การมีส่วนร่วม

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การส่ือสาร  และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน   
ความเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บรรจง 

เข่ือนแก้ว (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารสำหรับ

สถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า โดยภาพรวมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารทุกแห่ง มีการ
บริหารงานท้ังแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์ ส่วนกระบวนการท่ีใช้ในการ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ประกอบด้วยกระบวนการท่ีสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) กระบวนการวางแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นกระบวนการในการจัดทาแผน กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบัน (2) กระบวนการจัด องค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
เป็นกระบวนการในการจัดโครงสร้างองค์การให้ ตอบสนองกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

สถาบัน (3) กระบวนการบูรณาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นกระบวนการในการสำรวจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหม่ ๆ ท่ีสร้างโอกาสให้กับสถาบันและแก้ไขข้อจากัดเดิมท่ีมีอยู่ และ

สามารถนำมาบูรณาการ เข้ากับระบบงานเดิม (4) กระบวนการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารเป็นกระบวนการใน การพัฒนาผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร และ

นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร 6 ตัวแปร ประกอบด้วย (1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2) โครงสร้างองค์การ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (3) บทบาทของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

(4) กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (5) วัฒนธรรมองค์การ (6) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แต่ท้ังน้ีกระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

สถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน ได้แก่ กระบวนการ
วางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร กระบวนการจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร กระบวนการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกระบวนการควบคุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และปัจจัยท่ีสนับสนุนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ กลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การส่ือสาร 2) ปัจจัยรอง ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บทบาทของ

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และวัฒนธรรมองค์การ 3) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
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เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีได้จากการวิจัยน้ี คือ รูปแบบการบริหารเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสารสาหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ช่ือว่า ICTM/THAI-HEI Model 

  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ สิริชัย ดีเลิศ (2558) ท่ีได้สำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการศึกษา พบว่า สถานภาพและความพร้อมในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ คือ การติดตามข้อมูลข่าวสาร
ความรู้จากส่ิงพิมพ์ในห้องสมุดโรงเรียน ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครู ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือจัดเก็บ

ประมวลผล ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเรียนคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้

ระบบอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย (School Net) 

โดยครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือค้นคว้าข้อมูล ส่วนนักเรียนจะใช้ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ด้านการบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อของโรงเรียนคือเม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชำรุด

ส่วนใหญ่แก้ปัญหาโดยติดต่อร้านซ่อมส่วนด้านความพร้อมของการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ด้านความพร้อมของครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้นมีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในช้ันเรียน ส่วนใหญ่สอนไมโครซอฟต์ออฟฟิศ นอกจากวิชา

คอมพิวเตอร์แล้ววิชาท่ีกำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์มากท่ีสุดคือ ภาษาอังกฤษ ไม่แตกต่างกัน อีกท้ังยัง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรรณี สวนเพลง (2552) และ กัมพล โพธ์ิระดก (2553) การประเมิน

ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา
สถานภาพปัจจุบัน ประเมินประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการเพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือผู้ท่ี

มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมกับสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน ท้ังในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า การนำนโยบายการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพ่ือ

การศึกษาไปปฏิบัติข้ันตอนการปฏิบัติท่ีสำคัญ ได้แก่ การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ การสำรวจความต้องการของ

บุคลากรการกำหนดนโยบายและแผนการใช้อิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมบุคลากร การอธิบายข้ันตอน 

การปฏิบัติ ปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผนเป็นระยะ ๆ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คือคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ล้าสมัย  

มีความเร็วต่ำเกือบหมดสภาพ ขาดครูผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงและ

งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนการ

แก้ปัญหาไอซีทีของสถานศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และความเช่ียวชาญ โดยส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม เสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
1. ครูและผู้ปกครองนักเรียนควรมีการกำหนดเป้าหมายสำหรับการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและ

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้การเรียนการสอนดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ 

2. สถานศึกษา ครูและผู้ปกครองนักเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือให้ครูและ

ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วม เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารเพ่ือการบริหาร  

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
จัดซ้ือ การจัดหาเทคโนโลยีจากชุมชนและหน่วยงานในท้องถ่ิน และควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ

ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารในโรงเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารดำเนินการ เก่ียวกับการวางแผนและการรับนักเรียนเข้าเรียน  
หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรวิจัยเก่ียวกับสภาพความร่วมมือของชุมชนหรือภาคเอกชนท่ีมีส่วนสนับสนุนโรงเรียน

มัธยมศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. ควรวิจัยเก่ียวกับลักษณะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การส่ือสารของครูผู้สอน 

3. ควรวิจัยรูปแบบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

4. ควรศึกษาประสิทธิภาพของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นครูของ

โรงเรียนในสังกัดดังกล่าว จำนวน 313 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ เคร่ืองมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได 

 ผลการวิจัย พบว่า  1) สมรรถนะของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ได้แก่สมรรถนะด้านการ

พัฒนาตนเอง การบริหารการเปล่ียนแปลง การทำงานเป็นทีม และด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่วน
ประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีนำมาศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้แก่ด้าน ความสามารถในการใช้ส่ือ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนความ 

สามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจการทำงานของครู และด้านความ 

สามารถ ในการปรับเปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก  2) สมรรถนะของ
ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมีเพียง 3 สมรรถนะเท่าน้ันท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการ

พัฒนาตนเอง โดยท้ังหมดร่วมกันส่งผลได้มากถึงร้อยละ 47  เฉพาะด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงเพียง

สมรรถนะเดียวสามารถอธิบายได้มากถึงร้อยละ 39 

คำสำคัญ: สมรรถนะ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the competency of administrators 

affecting the effectiveness of schools under the Office of Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area 1, by studying with a sample group of 313 teachers of the 

schools under the jurisdiction of the office. From stratified random sampling the tool used 

for collecting data was a questionnaire. And analyze data with statistics such as 

percentage, mean, arithmetic Standard deviation, Pearson's product moment correlation 

coefficient. And stepwise multiple regression analysis. 

The results showed that: 1) The competency of the executives Overall is at a 

high level. Including self-development competencies Change management Teamwork And 

in technology and communication as for the effectiveness of the schools being studied in 

general, it was also at the high level, including the ability to use media, innovation and 

technology of teachers, reading enthusiasm, and self-seeking of students. Ability to 

allocate resources efficiently Teachers' job satisfaction and their ability to change to 

internal and external environment. 2) The competency of the administrators affecting the 

effectiveness of the school. Only 3 competencies have a positive relationship with Statistical 

significance is change management. Teamwork And self-development All together, it can 

result in as much as 47 percent. In the area of change management, only one 

performance can be described as much as 39 percentage. 

 

Keywords: Competencies, School administrators, School effectiveness

 

บทนำ  
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสำคัญและมีอำนาจสูงสุดเพราะเป็นผู้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 

จึงต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้นำท่ีมีสมรรถนะครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ กล่าวคือต้องมี 1) ความรู้: 
ความรู้เฉพาะด้านของผู้บริหาร เช่น ความรู้ด้านการบริหาร การศึกษา ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้เก่ียวกับ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นต้น 2) ทักษะ: ส่ิงทีผู้บริหารกระทำได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดความ

ชำนาญ/เช่ียวชาญ โดยเฉพาะทักษะสำหรับการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการสร้างทีมงาน ทักษะ
การเป็นผู้นำระดับโลก ความสามารถในการบริหารเวลาและความใส่ใจ เป็นต้น แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ และทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน 3) คุณลักษณะ ส่วนบุคคล: บุคลิกลักษณะ

ประจำตัวท่ีติดตัวมาและไม่ค่อยเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร  องค์ประกอบสมรรถนะท้ังสามกลุ่มน้ี  
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เป็นลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่และเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้มีผลการบริหารงานโรงเรียนท่ีดีกว่าหรือสูงกว่า

มาตรฐาน (บรรลุ ชินน้ำพอง, 2556) 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษา จากการศึกษาพบว่าข้ึนอยู่กับผู้บริหารเป็นสำคัญ และปัจจัยสำคัญท่ี
จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลดังกล่าวก็คือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบหรือ

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ในฐานะท่ีผู้วิจัยทำงานเก่ียงข้องกับการบริหารการศึกษา มีความตระหนักและให้

ความสนใจในเร่ืองน้ี จึงต้องการหาคำตอบว่า มีสมรรถนะของผู้บริหารใดบ้างท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลใน

การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยคาดหวังว่าผลของการศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาได้ในโอกาสต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร และประสิทธิผลของการบริหาร ตามการรับรู้ของครูใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหาสาระ ผู้วิจัยได้อาศัยสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 
(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548 : 6-41) หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากำหนด (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,  

2547 : 40) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT)  (2) ด้านการพัฒนาตนเอง 
(3) ด้านการทำงานเป็นทีม และ (4) ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง  

ส่วนประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน ได้อาศัยกรอบแนวคิดของ ฮอยและเฟอร์กูสัน (Hoy and 

Ferguson, 1985) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ (1) ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ

นักเรียน (2) ความพึงพอใจในการทำงานของครู  (3) ความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของครู  (4) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ (5) ความสามารถในการปรับ 

เปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 

2. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาทางอ้อมจากการรับรู้ของครูผู้สอนของโรงเรียนต่าง ๆ  
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จำนวน 121 แห่ง 1,689 คน โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 313 คน จาการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)  



141 
 

วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

       ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. แบบวิจัยในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้ วิ จัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  

ในลักษณะของการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research)  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 121 แห่ง มีครูท้ังหมด 1,689 คน ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่ม 

แบบช้ันภูมิ มาทำการศึกษา จำนวน 313 คน ซ่ึงไม่ต่ำกว่าจำนวนข้ันต่ำท่ียอมรับได้จากตารางกำหนดขนาด

ตัวอย่างของเคจซ่ีและมอร์แกน 
3. เคร่ืองมือหลักท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเพ่ือสอบถาม

เก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกำหนดคะแนนการตอบดังน้ี 
 

   5 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับมากท่ีสุด 

    4 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับมาก 
    3 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง 

    2 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับน้อย 

    1 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเพ่ืออธิบายข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยค่าร้อยละ และค่าคะแนนเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สำหรับการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย ใช้เกณฑ์ดังน้ี 

สมรรถนะของผู้บริหาร 
1. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT)  
2. ด้านการพัฒนาตนเอง  
3. ด้านการทำงานเป็นทมี 
4. ด้านการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

ประสิทธผิลการบริหารสถานศึกษา 
1. ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหา 
   ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน   
2. ความพึงพอใจในการทำงานของครู   
3. ความสามารถในการใช้สือ่นวัตกรรม 
   และเทคโนโลยีของครู    
4. ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร 
    อย่างมีประสิทธิภาพ     
5. ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนสภาวะ  
   แวดล้อมที่มากระทบ   
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    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมาก 

    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับน้อย 

   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
1. สมรรถนะของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีนำมาศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับ

มาก มากกว่าทุกด้าน รองลงมาคือ ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง  ด้านการทำงานเป็นทีม และด้าน
เทคโนโลยีและการส่ือสาร 

 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกลุ่มตัวอย่างท่ีนำมาศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยด้าน ความสามารถในการใช้ส่ือ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู อยู่ในระดับมากมากกว่าทุกด้าน 

รองลงมาคือ ด้านความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ด้านความสามารถใน 
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจในการทำงานของครู และด้านความ สามารถ

ในการปรับเปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 

 3. สมรรถนะของผู้บริหารทุกด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับประสิทธิผล

ของโรงเรียนในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับ คือ ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ด้านการทำงานเป็น
ทีม และด้านการพัฒนาตนเอง ยกเว้นด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) และท้ังหมดร่วมกันส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลได้มากถึงร้องละ 47 โดยเฉพาะ

การบริหารการเปล่ียนแปลงเพียงด้านเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนได้
สูงถึง ร้อยละ 39 

 

การอภิปรายผล 
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ข้อมูลสารสนเทศน้ี

แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานขององค์การและมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารงาน

บุคลากร ทำให้การดำเนินภารกิจบรรลุความสำเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ดังน้ันการบริหารโรงเรียนในภารกิจ 

ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผล บุคคลท่ีเก่ียวข้องจึงต้องพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเป็นเหล่าน้ีให้อยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ปาริฉัตร ช่อชิด (2559) ได้ศึกษาเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ี และเสนอว่าควรมีการพัฒนาใน 8 ด้าน 

1) สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม  

2) สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย การส่ือสารและจูงใจ  
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน์ งานวิจัยของชาตรี โพธิกุล (2552) ก็ได้นำเสนอในลักษณะ

ท่ีสอดคล้องกัน 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านก็ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ช่อชิต (2559) ท่ีได้ศึกษาประสิทธิผลการ

บริหารสถานศึกษา คือ โรงเรียนมีการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูอยู่ระดับมากท่ีสุด เน่ืองจาก

การศึกษาในปัจจุบันมีการส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้การสอนเพ่ิมมากข้ึน  มีการ

สนับสนุนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมาสู่โรงเรียนเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงเป็น
การพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองตามความต้องการและความต้องการของ 

แต่ละคน ซ่ึงทำให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ส่วนโรงเรียนมี

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และครูผู้สอนเกิดความพึงพอใจต่อการทำงานรวมท้ัง
สามารถปรับเปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 

3. สมรรถนะของผู้บริหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เพียง 3 ด้านเท่าน้ัน คือ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง 

โดยร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม  
เขต 1 ได้ร้อยละ 47 โดยเฉพาะด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงเพียงด้านเดียว สามารถอธิบายได้สูงถึง 

ร้อยละ 39 ดังน้ัน ตามนัยของผลการวิจัยน้ีผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีการตรวจสอบตนเอง และแสวงหา

แนวทาง วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะด้านน้ีเป็นลำดับแรกก่อน และควรมีในระดับท่ี

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพราะหากมีสมรรถนะมากข้ึน การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลก็จะเพ่ิมมากข้ึน
ตามไปด้วย ซ่ึงในท่ีสุดแล้วจะส่งผลต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของผู้เรียนน่ันเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กนกวรรณ อินทร์น้อย (2553) รวมท้ังบรรลุ ชินน้ำพอง (2556) และยุกตนันท์ หวานฉ่ำ (2555) 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้ 

    ผู้บริหารสถานศึกษา ควรตรวจสอบตนเองว่าของท่านว่ามีสมรรถนะด้านใดบ้าง ถ้าด้านใดท่ียังมีไม่

มากพอ ควรพัฒนาให้มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำการบริหารการเปล่ียนแปลง

มาใช้ในการพัฒนาระบบโรงเรียนให้มากข้ึนเน่ืองจากประสบการณ์การทำงานเป็นส่ิงท่ีทำให้เกิดความ

แตกต่างในการบริหารการเปล่ียนแปลง จึงควรมีส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะท่ีจำเป็นกับการพัฒนาการ

บริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนให้แก่บุคลากรทุกคน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 หากมีการวิจัยในลักษณะน้ีในคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมกลุ่มอ่ืนเข้ามาศึกษาด้วย เช่น คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองท่ีอยู่โดยรอบ เพ่ือถ่ัวเฉล่ียคำตอบ ไม่ให้เกิดความ
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ลำเอียง รวมท้ังการใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็เช่นเดียวกัน ท่ีไม่ควรใช้แบบสอบถามเพียง 

อย่างเดียว อาจเป็นแบบสังคมมิติ แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น  

สถิติหลักท่ีหาคำตอบของการวิจัยคร้ังน้ี คือ Stepwise Multiple Regression หากเพ่ิมเติมโดยทำ 
Path Analysis ก็จะทำให้ทราบว่าตัวแปรท่ีส่งผลน้ัน ตัวแปรใดส่งผลโดยตรง ส่งผลทางอ้อม เก่ียวข้องกับ

ตัวแปรอ่ืนใดบ้าง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปปรับใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของ
ครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูท่ีส่งผล

ต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

จำนวน 152 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ แบบสอบถามปัจจัยการมีส่วนร่วม และแบบสอบถามชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความ

เช่ือม่ันเท่ากับ .86 และ .92 ตามลำดับ สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ enter 

ผลการวิจัย สรุปได้ดังน้ี 1) ระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อต่อชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ มี 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (2) การให้ข้อมูลข่าวสาร  

(3) การกระตุ้นโดยผู้บริหาร (4) การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และ (5) การให้อิสระในการดำเนินงาน  
ส่วนปัจจัยท่ีไม่พบว่ามีอิทธิพลมี 2 ปัจจัยได้แก่ (1) การอำนวยความสะดวก และ (2) การกระตุ้นโดยผู้บริหาร 

 

คำสำคัญ: ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study the level of Professional Learning 

Community in school under the Office of Secondary Educational Service Area 34 2) to 

study the factors of teacher participation that affect the Professional Learning Community 

in schools. The samples in this study were 152 teachers in the schools under the Office of 

Educational Service Area 34, selected by stratified random sampling. The instrument used 

were two 5 level rating scale questionnaires the participation scale, and the Professional 

Learning Community scale, with alpha coefficient equal to .86 and .92 respectively. The 

statistics used for data analysis were the mean, percentage, standard deviation, Pearson’s 

product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis with enter 

method.  

The results of the research are as follows. 1) The level of Professional Learning 

Community in schools Under the Office of Secondary Education Service Area 34, all 

aspects were at a high level.  2) Factors affecting the Professional Learning Community in 

schools Under the Office of Secondary Educational Service Area 34, found that there are 5 

factors which are (1) Continuous activities, (2) Providing information, (3) Motivation by 

administrators, (4) Incentives with rewards, and (5) Giving independence in operations. As 

for the factors which were not found to be influential, there are 2 factors which are (1) 

Facilitation, and (2) Motivation by administrators. 

 

Keywords: Professional Learning Community 

 

บทนำ 
 การศึกษาเป็นพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสุด ในการพัฒนาสังคมให้คนซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคม เป็นคนมี

คุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ การศึกษาช่วยสร้างจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยะธรรม
ทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ  

มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับคนทุกวัย (สุนทร โคตร

บรรเทา, 2551) 

 ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา พบว่า ครูมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกด้าน แต่การพัฒนาผู้เรียนย่อมมีข้อจำกัดในหลายด้านตามตัวบุคคล ซ่ึงครูไม่

สามารถพัฒนานักเรียนให้เต็มท่ีหากขาดการร่วมมือและความสามัคคีของครูภายในโรงเรียน เพราะนอกจาก
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ในด้านการเรียนการสอนของครูแต่ละคนแล้ว ครูทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการหาแนวทางวางแผน 

การดำเนินงาน ช่วยกันดำเนินงานจนเสร็จส้ินกระบวนการ (สมหมาย ปวะบุตร, 2558) 

กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงได้ 
PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรท่ีมุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของ

สังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเร่ิมพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความ

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพท่ีมีหน้างานสำคัญ คือ ความ

รับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสำคัญจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ดำเนินการในรูปแบบ PLC พบว่า เกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผู้เรียนท่ีมุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

(กุลธิดา ทุ่งคาใน, 2561) 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ซ่ึ งมี ท่ีมาจากทฤษฎี  

พหุปัญญาของ Gardner ท่ีได้กล่าวถึง ประเด็นสำคัญเก่ียวกับการเรียนรู้ ว่า “How students learn in a 

holistic & natural way” (Gardner, H, 1983) ซ่ึงหมายความว่า นักเรียนเรียนรู้ในวิถีทางท่ีเป็นองค์รวมและ

ธรรมชาติอย่างไร นอกจากน้ีแล้ว สติปัญญาของนักเรียนถูกเปิดไว้เพ่ือการเรียนรู้และครูต้องพัฒนาโอกาสท่ี

หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนได้สืบเสาะและคิด (ครูสมาร์ทดอดคอม, 2562) 

 Rosenholtz (1989) ได้ทำการวิจัยพบว่า “ครูท่ีมีความรู้สึกว่า ตนเองมีความสามารถมักจะ

ปรับปรุงตนเอง ยอมรับพฤติกรรมใหม่ ๆ และพยายามพัฒนาวิชาชีพของตนเอง Darling Hammond & 

Bransford (2005) ได้พยายามพัฒนามาตรฐานระดับชาติของครูที่สะท้อนผลถึงสิ่งที่ครูต้องการในการ

สอนนักเรียนที่มีความหลากหลาย งานวิจัยของพวกเขามีจุดเน้นท่ี “ย่ิงเรารู้จักนักเรียนมากเท่าไรเราก็ย่ิง
สามารถแทรกแซงการเรียนรู้ได้เร็วข้ึน” นอกจากน้ีแล้วในงานวิจัยยังเน้นว่า นักเรียนท่ีครูต้องรู้จักมีความ

ต้องการครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม 

 สภาพปัญหาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับปานกลาง จะมีสูงเป็นบางกลุ่มซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงเรียนใหญ่ ๆ ซ่ึงมี

จำนวนน้อย ส่วนใหญ่แล้วจะมีผลการทดสอบระดับชาติต่ำกว่าเกณฑ์ จึงเป็นปัญหาสำหรับผู้บริหารท่ีจะต้อง

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนท่ีจะทำให้ผลการทดสอบหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ันดีข้ึนในปี 2560  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  มีจำนวนโรงเรียนท้ังส้ิน 41 โรงเรียน เป็นโรงเรียนใน
จังหวัดเชียงใหม่ 33 โรงเรียน และอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 โรงเรียน มีจำนวนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จำนวนท้ังส้ิน 2,739 คน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34, 

2556) ท่ีต้องรับการเข้าร่วมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท้ังส้ิน 3,097 คน ซ่ึงในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเร่ืองของการ
อบรม PLC เพ่ือเป็นการสนองนโยบายและเพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตามท่ีระทรวงศึกษาธิการได้

กำหนดไว้ ดังน้ันครูทุกคนจึงจำเป็นต้องมีช่ัวโมงปฏิบัติงานในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครบ

ตามท่ีกำหนด 
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จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่านโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน

มัธยมศึกษาเป็นส่ิงสำคัญในระบบการศึกษาไทย ท่ีเป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลังร่วมทำ และเรียนรู้

ร่วมกันของครู และผู้บริหารในโรงเรียน บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร โดยการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้ท่ีครูเป็นผู้นำร่วมกันเป็นผู้คิด ช้ีแนะซ่ึงกันและกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อนักเรียน รวมท้ังผู้บริหารจะต้องให้การดูแลและสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปล่ียนแปลง

คุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ

นอกจากน้ี ยังเป็นการสร้างความสุขในการทำงานร่วมกันของสมาชิกในโรงเรียนอีกด้วย  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพ่ือจะได้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของครูว่า 

อยู่ระดับใด และมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีอาจส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและมีความสัมพันธ์
แบบใด เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้ไปปรับใช้ดำเนินการในโรงเรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. การจัดกิจกรรม (Activities) หรือโครงการอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ โดยเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่โรงเรียนและครูอาจารย์ กิจกรรมมีความหลากหลาย เป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ 
และนักเรียนได้รับข้อมูลจากทุกฝ่ายด้วย โดยมีความเหมาะสมกับแต่ละโอกาส (พิสิฐ ศุกรียพงศ์, 2546)  

เช่น โครงการด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมัยใหม่ การประยุกต์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การทำ

วิจัยช้ันเรียน (Hopkins, 2014) การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน (เอกนฤนบางท่าไม้ , 2558) เป็นต้น 

 2. การส่ือสาร (Communication) โดยใช้การส่ือสารสองทาง (Two – way Communication) 

สลับกันไปมาระหว่างสองฝ่ายคือ ผู้บริหาร และ ครู อาจารย์ เพ่ือให้เข้าใจกันถูกต้องตรงกัน ในรูปของการ

แลกเปล่ียนข้อมูล การให้คำแนะนำปรึกษา โดย ผู้บริหารเป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่ครู อาจารย์อย่างชัดเจน เข้าใจ

ง่าย ด้วยส่ือหลากหลายรูปแบบ รวมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะจากครู อาจารย์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ได้

พูดคุยซักถามได้โดยตรง แจ้งผลท่ีเกิดข้ึนให้ครูอาจารย์รับทราบอย่างสม่ำเสมอ(กาญจนา แก้วเทพ, 2545; 

รัฐ กันภัย และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์, 2558) 

 3. การสนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก (Facilitation) แก่ครู อาจารย์โดยสถานศึกษา

ดำเนินการจัดหาสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์
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ต่าง ๆ ให้ครู อาจารย์ดำเนินกิจกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษา

เม่ือครู อาจารย์พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ, 2547) 

 4. ภาวะผู้นำ (Leadership) โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กระตุ้น ชักจูงโน้มน้าวใจให้ครู อาจารย์ เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนอยู่เสมอ ซ่ึงผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกครูอาจารย์ให้ 

การยอมรับนับถือ มีเวลาสำหรับสถานศึกษาอย่างเพียงพอ สามารถจูงใจให้ครู อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของ 

ชาวชุมชนด้วยความเต็มใจ เป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย เข้าใจปัญหาของชุมชนและเข้าใจสังคมรวมถึง
วัฒนธรรมของท้องถ่ินเป็นอย่างดี (Frontier, Steve., 1999; พิมพ์ลภัสพงศกรรังศิลป์., 2557) 

 5. การจูงใจ (Motivation) ซ่ึงโรงเรียนให้ในส่ิงท่ีครู อาจารย์ต้องการหรือคาดหวัง เพ่ือให้ครู 

อาจารย์เรียนรู้ว่าหากมีส่วนร่วมแล้วจะได้รับส่ิงท่ีตนต้องการแล้วครู อาจารย์ก็จะมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง 
โดย โรงเรียน.ให้รางวัลแก่ครู อาจารย์ท้ังรางวัลตอบแทนภายนอก เช่น ทำให้ครู อาจารย์มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

สะดวกสบายข้ึนได้รวมกลุ่มหรือมีเพ่ือนมากข้ึน และรางวัลตอบแทนภายใน เช่น ความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน รู้สึกว่าตนเองมีส่วนทำให้โรงเรียนของตนพัฒนาให้ดีข้ึน

(Tijunaitiene Rigita and Balciunas Sigitas., 2010) 

 6. สร้างความไว้วางใจระหว่างครู อาจารย์ด้วยกัน (Trust) โดยโรงเรียน.ทำให้ครู อาจารย์ร่วมมือ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ืออาทร เห็นใจกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนท่ี

คิดเห็นแตกต่างจากตน ร่วมกันแก้ไขปัญหาของโรงเรียนด้วยความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน และพร้อมให้ความ

ช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ (Laurian, Lucie. , 2009) 

 7. การให้อิสระแก่ครู อาจารย์ (Autonomy) คือ โรงเรียนเปิดโอกาสครู อาจารย์ตัดสินใจเองว่าจะ

ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการโครงการใด กำหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการกันเอง สามารถดำเนินโครงการ

ด้วยตนเอง รับผิดชอบให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้วัดผลสำเร็จของโครงการกันเอง แบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบหรือแบ่งงานกันเองและร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกันเอง (Arntein, Herry, R. S., 1969) 

 ผลจากการศึกษาสามารถนำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังน้ี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

             ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตาม 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประจำปีการศึกษา 2562  

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 180 คน โดยกำหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของKrejcie, & Morgan(1970) สุ่มตัวอย่างโดยใช้
การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย โรงเรียน

ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ จากน้ันคำนวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของครู และสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่มให้ได้จานวนครบตามสัดส่วนท่ีกำหนด 

 ตัวแปรท่ีทำการศึกษา 
 1. ตัวแปรพยากรณ์ (Predictor Variable) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกันเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 7 ปัจจัย คือ 

   1.1 การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (x1) 

   1.2 การให้ข้อมูลข่าวสาร (x2) 

   1.3 การอำนวยความสะดวก (x3) 

   1.4 การกระตุ้นโดยผู้บริหาร (x4) 

   1.5 การสร้างความไว้วางใจกัน (x5) 

   1.6 การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน (x6) 

1. การจัดกิจกรรมอยkางตkอเน่ือง 

2. การใหRขRอมูลขkาวสาร 

3. การอำนวยความสะดวก 

4. การกระตุRนโดยผูRบริหาร 

5. การสรRางความไวRวางใจกัน 

6. การจูงใจดRวยรางวัลตอบแทน 

7. การใหRอิสระในการดำเนินงาน 

ชุมชนการเรียนรู7ทางวิชาชีพ 
1. ดRานการเนRนการเรียนรูR 

2. ดRานการสรRางวัฒนธรรมความรkวมมือ 

3. ดRานการสืบเสาะแสวงหาความรูR 

4. ดRานการมุkงเนRนการเรียนรูRจากการปฏิบัติ 

5. ดRานการปรับปรุงพัฒนางานอยkางตkอเน่ือง 

6. ดRานการสะทRอนผลการทำงาน 
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   1.7 การให้อิสระในการดำเนินงาน (x7) 

2. ตัวแปรเกณฑ์ (Criterion Variable) ตามแนวคิดของ DuFour & Eaker (1998) คือ องค์ประกอบ

ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังน้ี 
2.1 ด้านการเน้นการเรียนรู้ (y1) 

  2.2 ด้านการสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (y2) 

2.3 ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (y3) 

  2.4 ด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (y4) 

   2.5 ด้านการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง (y5) 

    2.6 ด้านการสะท้อนผลการทำงาน (y6) 

 

เคร่ืองมือวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาจากการศึกษา

เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ประสบการณ์ ในการทำงาน ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยการมีส่วนร่วมของครู 7 ปัจจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 29 ข้อ แบบสอบถามฉบับน่ีมีค่าความเช่ือม่ัน (Alpha 

coefficient) เท่ากับ .86 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 6 ด้าน เป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 36 ข้อ แบบสอบถามฉบับน่ีมีค่าความเช่ือม่ัน 

(Alpha coefficient) เท่ากับ .92 

 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตล้านนา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูล
กับครูในโรงเรียนจากน้ันส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่างและขอความอนุเคราะห์ส่งคืนทาง

ไปรษณีย์ภายใน 1 สัปดาห์ จากน้ันผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม หลังจากส่งแบบสอบถามครบกำหนด  

1 สัปดาห์ โดยได้แบบสอบถามคืนจำนวนท้ังส้ิน 342 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์หา ค่าสถิติ  

โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
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 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทำงาน โดยใช้วิธีแจก

แจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วม

ของครู และตอนท่ี 3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2556) 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ในโรงเรียน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ (r) แล้วแปลความหมาย (สุขุม มูลเมือง, 2560) โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ คือ มีความสัมพันธ์ใน

ทางบวก แสดงว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์ในทางลบ แสดงว่าตัวแปร
ท้ังสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้าม 

 4. วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของครู โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเข้า 

(Enter Multiple Regression Analysis) (สุขุม มูลเมือง, 2560) 

 

ผลการวิจัย 
 

ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์สภาพของชุมชนการเรียนรู้อาชีพ 
 

ตัวแปรชุมชนการเรียนรู้อาชีพ X# S.D. แปลผล 

1. ด้านการเน้นการเรียนรู้ (y1) 3.41 0.791 มาก 

2. ด้านการสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (y2) 3.39 0.789 มาก 
3. ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (y3) 3.42 0.792 มาก 

4. ด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (y4) 3.52 0.79 มาก 

5. ด้านการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง (y5) 3.44 0.829 มาก 

6. ด้านการสะท้อนผลการทำงาน (y6) 3.41 0.826 มาก 

โดยรวม 3.45 0.806 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพชุมชนการเรียนรู้อาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอนพบว่า โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาในรายด้านแล้วก็พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยท่ีด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จาก 

การปฏิบัติมีการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง และด้านการ

สะท้อนผลการทำงาน ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ enter 
 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 
b b b b b b b b b b b b 

intercept .70**  .90**  .69**  1.23**  1.29**  1.12**  
x1 .11 .12 .16* .17 .33** .34 .31** .32 .22** .22 .20* .20 
x2 .09 .09 .12 .13 .03 .03 .19* .20 .05 .05 -.16 -.16 
x3 -.11 -.12 .05 .05 -.15 -.17 -.10 -.11 -.11 -1.2 .05 .06 
x4 .29** .32 .03 .03 .12 .13 .04 .04 .27** .28 .23** .24 
x5 -.03 -.03 -.01 -.01 .10 .10 -.03 -.03 -.02 -.02 .13 .14 
x6 .21** .21 .24** .24 .32** .33 .22* .23 .27** .27 .00 .00 
x7 .22** .23 .14 .15 .04 .04 .02 .02 -.06 -.06 .21** .22 
R2  .50**  .39**  .50**  .34**  .31**  .34** 

 

B คือค่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ bคือค่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

R2 คือค่าสัมประสิทธ์ิการอธิบาย *p<.05, **p<.01 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ พบว่า  (1) ปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อด้านท่ี 1 ด้านการเน้นการเรียนรู้ ได้แก่ ปัจจัยการกระตุ้นโดยผู้บริหาร ปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัล

ตอบแทน และ การให้อิสระในการดำเนินงาน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการเน้นการเรียนรู้ได้ร้อยละ 50 (2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 2  การให้
ข้อมูลข่าวสารได้แก่ การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 

ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการเน้นการเรียนรู้ได้ร้อยละ 

39 (3) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 3 ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

และปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ร้อยละ 50 (4) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 4 ด้านการ

มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยการให้ข้อมูลข่าวสารและ 

ปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ร้อยละ 34 (5) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 5 

ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยด้านการกระตุ้นโดย

ผู้บริหาร และปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ร้อยละ 31 (6) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 6 

ด้านการสะท้อนผลการทำงานได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยการกระตุ้นโดยผู้บริหารและ

ปัจจัยการให้อิสระในการดำเนินงานและปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ร้อยละ 34 
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อภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยมีประเด็นท่ีจะนำไปสู่การอภิปราย ดังน้ี 

1. จากข้อค้นพบท่ีว่าสภาพการปฏิบัติตามนโยบายในเร่ืองชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อยู่ในระดับมากและใกล้เคียงกันในทุกด้าน  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีผ่านมา (โศภิดา คล้ายหนองสรวง, 2558; วราภรณ์ พระเมืองคง และคณะ, 

2562) ซ่ึงสะท้อนถึงความสำเร็จของนโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพของในระดับหน่ึง อย่างน้อยก็ใน

เร่ืองการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
2. การท่ีพบว่ามีปัจจัยบางตัวท่ีกำหนดไว้ในสมมติฐานแต่ไม่พบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัย

การอำนวยความสะดวก (x3) และปัจจัยการสร้างความไว้วางใจกัน (x5)  ซ่ึงขัดแย้งกับทฤษฎี (กาญจนา 

แก้วเทพ, 2545; รัฐ กันภัย และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์, 2558; เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ, 2547;Tijunaitiene 

Rigita and Balciunas Sigitas., 2010) ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองจากบริบทท่ีแตกต่างกัน หรืออาจจะเน่ืองจากกา

เปล่ียนแปลงในเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องก็ได้ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีต้องค้นหากันต่อไป 

3. จากข้อค้นพบว่าปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (x1) และ ปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบ

แทน (x6) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 34 เกือบทุกด้าน
แสดงถึงซ่ึงสอดคล้องกับข้อค้นพบท่ีผ่านมา (พิสิฐ ศุกรียพงศ์, 2546;เอกนฤนบางท่าไม้ , 2558)  จะเห็นว่า

ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมท่ีเห็นได้ชัดและสามารถได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีจะส่งผลต่อ 

การนำนโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติก็คือการการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

อย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงเป็นเง่ือนไข หรือมาตรการสำคัญ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มัธยมศึกษา เขต 17, 2560) นอกจากน้ียังเป็นการยืนยันทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงานท่ีว่า ในการ

ปฏิบัติงาน ทุกสาขาอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานย่อมหวังผลสำเร็จของงาน ความสำเร็จในหน้าท่ี แน่นอน หากงาน

น้ันต้องอาศัยทีมงาน ร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน หัวหน้าทีมต้องสร้างแรงจูงใจ (Motivation) แม้ว่ารางวัล
หรือผลตอบแทนน้ันอาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปรางวัลท่ีเป็นเงินทองเสมอไป แต่อาจจะอยู่ในรูปแบบ 

การได้รับการยอมรับในสังคม หรือการเติบโตในหน้าท่ีการงาน เป็นต้น (Herzberg, Frederick And 

Others, 1959) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนำผลการศึกษาวิจัยไปกำหนดนโยบายแผนงานในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือนำไปเป็นแนวทางในการต่อยอดการอบรม โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ

โดยเฉพาะในเร่ือง การปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และการสร้างแรงจูงใจ 
ในการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
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 2. จากการท่ีพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการอธิบาย (Coefficient of determination) ได้สูงสุดเพียง .50 

หรือร้อยละ 50 ของความแปรปรวนของตัวแปรตามหรือเพียงคร่ึงเดียวเท่าน้ัน จึงควรได้มีการศึกษาเพ่ิมเติม

ในเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในประเด็นอ่ืน ๆ อีก 
 

บรรณานุกรม 

กาญจนา แก้วเทพ. (2545). เม่ือส่ือส่องและสร้างวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศาลาแดง. 
กุลธิดา ทุ่งคาใน. (2561). “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบท 

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.” วารสารวิจัย รำไพพรรณ. 12(1), 79-89. 

ครูสมาร์ทดอดคอม. (2562). นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็น 
  ทีมของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน. Retrieved from KRU:  

  http://www.krusmart.com/plc-professional-learning-community/ 

ทรงศักด์ิ ภูสีอ่อน. (2551). การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย. กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ์. 

เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ. (2547). “KPI & Balance Scorecard กับการบริหารงานภาครัฐ.”  

  วารสารการจัดการสมัยใหม่. 2(2), 1-14. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1. (พิมพ์คร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์. (2557). การจัดการการท่องเท่ียวชุมชนอย่างย่ังยืน: กรณีศึกษา บ้านโคกไคร  
  จังหวัดพังงา. Veridian E-Journal, SU. 7(3), 650-665. 

พิสิฐ ศุกรียพงศ์. (2546). เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบปรึกษาหารือ. ในคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (pp. 149–163). กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี. 
รัฐ กันภัย และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์. (2558). การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีส่งผล 
  ต่อการพัฒนาท้องถ่ินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง.  
  Veridian E-Journal, SU. 8(1), 220–238. 

วราภรณ์ พระเมืองคง และคณะ. (2562). “ปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ 
  ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20.”  

  วารสารวิชาการ ศึกษาศาสตร์. 20(1), 72-86. 

โศภิดา คล้ายหนองสรวง. (2558). การบริหารแบบมีส่วนร่วมทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.  
  ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สมหมาย ปวะบุตร. (2558). ตำราหลักการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา. 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34. (2556). สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556.  

  เชียงใหม่: สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34. 



156    
 

JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 1 January - April 2020 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา เขต 17. (2560). แนวทางการขับเคล่ือน PLC  

  สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 สพม.17. จันทบุรี: สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 17. 

สุขุม มูลเมือง. (2560). สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 
สุนทร โคตรบรรเทา. (2551). หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน. 
เอกนฤน บางท่าไม้. (2558). การศึกษาสภาพการเรียนการสอนในการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต 
  เชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา. Veridian E-Journal, Slipakorn University, 

  1241-1259. 

Arntein, Herry, R. S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. JAIP 35(4), 216 – 224. 

Darling-Hammond, L., &Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world:  

  What teachers should learn and be able to do. San Francisco CA: John Wiley & Sons. 

Darling-Hammond, L., Bullmaster, M. L., & Cobb, V. L. (1995). Rethinking teacher  

  leadership through professional development. The Elementary School Journal,  

  96(1), 87–106. 

DuFour, R., & Eaker, R. (1998). Professional learning communities at work: Best practices  

  for enhancing student achievement. Bloomington IN: Solution Tree. 

Frontier, Steve. (1999). Community Leadership: Inside and Out. The Voice for  

  Adventure Education, 1- 4. 

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: 

   Basic Book. 

Herzberg, Frederick And Others. (1959). The Motivation to Work. New York: John Wiley and Sons. 

Hopkins, D. (2014). A Teacher's Guide to Classroom Research is a great one-stop guide  

  for student or qualified teachers looking to undertake classroom research. 

  London: McGraw-Hill Education (UK). 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.  

  Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610. 

Laurian, Lucie. (2009). Trust in Planning: Theoretical and Practical Considerations for  

  Participatory and Deliberative Planning. Planning Theory & Practice 10(3), 369–391. 

Rosenholtz, S. J. (1989). Teachers’ workplace: The social organization of school.  

  New York: Longman. 

TijunaitieneRigita and BalciunasSigitas. (2010). Individualistic Motivation of Citizens  

  Participating in Civil Society Organization. Engineering Economics 21(4), 408–416. 


